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 (ةةياطلاو ه نكلاقايهذمقي را .طلاو نياطالاجارس تعب مثلا لمس ىلاهتنلا
 نو« تاس قو. هاتاتم رسولا

 « نورك دن مكد عا نيحو زانملخْئت لكن مو « نونكللا هباثك ىف ىلاعتو هناعسرمأ ا«
 ىلسأو م 3 تراسل ءو مسهسفن !نمو ضرالا تش امم ًاماكجارزالا نا ىذل ناصف

 | كامو « ثاولملافادخالم « نيدلبةلاماماو ل قثلارخم»و ٠ نينوكل ادم
 مه نيذلاهناءلوأو نب .رهاطلاءاصأو هل ؟ىلعو « نورك اذلا هللا.

 نيقسوب ىللاهبر ريت لوعي (سبامأ) نودتقب مهرأث [ىلعن غو مون اكه عرش ءامل, ف

 ءارغق ضع نأ لوبمال سا قداول نم ىهىتلا شاط كتب
 بلا عركتلاو فطالا يعن م مكحلا عسان مهولقىإعهئلاضانا ماشا لهأ نم هبولولا
 لسعملال برعلاانبأ نم لالا!« عضتنبكىر عادا نوكينأو ىوتذللامرسشى م
 ةعاطت_اللالهأ نك أ ناوهدا ص ءادأىلاىتورتلاخ بصنلا ةيكرتلا هحورش* "ارغب مهل
 هللان مدس أني ةياردلاو لمعلا درست :اعمىلاد- ل سبال ةياغاليرح ىوتممل نال

 . اني طع رات اع لا 001ه اجلس هيلومالكنم دارلاوهانئنموليتأ ميركل !ىكاعتهتالأسأو ةيادهلاونيفوتلا مرلاعتا



 (ان]

 فيل ةمعلا لوقعلا هتاياغ الرا دمنعق الع معلاءارو نان

 دج ةناجالإب و ريدقك ل ةلعملا نركشتللاراكشاءوسو نيمهوتلاءاهوأ نم ماياو
 هللاو برق مهمهثل هنال برعلادالوالدش دهأو ىوتثلابالطل ىوقلا يهنملا (ءتيمتو)

 قطتيإب لععلو فا هنالا بمب هبلارظن تأهبلع لطب نعلومألاو ىداقماميلعو ىداولا

 لهآ بولثحابصم نيلساولاناهربو نيفراعلاناطاسلاتو فاعسالاربقفلا له قح ىف هب

شرا نيدلا لالجانالوم ريح نملاعلابررارسأنئازخ حاتم نقلا
 نيكل ال ادا 

 ىةعملاةرو م ظذالانااكىمسملا ةروص مسالا (يحرلا نمحرلا هللا مس:) نيبل اطال اب

 كلا فا هرالا قوسرملاةروسءانعمو انعم رو هنا سا
 مسابىأهللامسب لو

 ينعم صو مانا ةرومو علا ةحرشا-ه-ف ىهو ةجرلا نماغت_ثموحرلا نجرلاو هلا ذل
 اذوديلارا كلا ىلع هنت فرحءاهلا (ىونتلاباتك اذه) ةمسلاةءافك ةلدحلا أ دببإلو

 صاغلا ماعلا ةقاضا لق ن ما

 ىنيعلاهدوجوو دووم كونت : ِ

 بابتراالوةهسش الن ثرخأت ناو بانكل اروهل ىلع ةتاببدلاثمأ

 نم كوننللاو ةبسملل ىوذنلا ىفءابلاو ةغلإب يس! ابلوعذملا ىعم بونكملا ىنمعباتكلاو أ

 ىاءلاو دحاورصبلاو نيتلغتسم نيتيفاقلن [وطشإال لس هنم تب لك نا

 توكلمو كلو قا ىلء اسم نطاب وقاخلاو »كرها هيل 2

 تآرغلاوىنآثلان. . اوس ابعت[ لاك قوت مدو ولا عي حو نآ. ني شلك

 تارصبلاو تاعوم-ملا ىعوىلا هن حلا ىلع تآلادتامالعىأ

 هلك وجولا ىهو ةبجدبل!تالوغعملاوةب رظنلا تالوفعملاوت اسوم
 'ىم ا هلوزنل ىاممابنوكو مظعلا نآرهلا ىف ىهو تاذلاب مدع ل كل او داحتال هيج نيم

 عسبامتتق راغسأ ةعبسدحوبو راغسأةتسسىونثلاو نيعلا ىلا علا نمو لعلا ىلا تاذلا

 ارسال عمابم هنوكلا ناش واع اراء شا بانك اذ هىلع الع سنملا مسا لعجو ىناثلا

 تافه جارزالا اخ ىذلا ناهس لاقراجاو وزأك انةلخو ىلاهت هللا لاقءايسشالا

 ءامسالاعيمط مسا بانكل ااذهنارلعألا نه تلعاذاننواعجالامو مهسنا نمو ضرالا

 (لوسا) ىفابم (لوصا) ىوتنملا (وهو) ةرنوكسلا ءايشالا:ةرهلسمساو ةلب متل
 هيلع ىتساملصالاو لاما !للعلاوه ىذلا ىدمحلا (نيدلا) تا داعتعا ل

 خي زلاو عدبلا نمةيلاملاا ةمعسلا تاداقتءالا هذا س!الاسعالا لو ءأنا
 ةئسلاوبادكللا لو سأو سو هيلءهللاىلضهلو برةةسوهللاباتكى هتادا

 4ةةيقحالومىأ ةنسسلاو باتكسلا ةفرعملسأ ىهىتلا ةقيةلسا معقد

 .اضاوءيلا فاشمىوتلل اوهرمخ بانكو د2. ةراشا



 )ع

 اخ ةردتكلا (نيسقيلاو لو سولار ارسأ فشكف) تاميالالوباتكلاامىردبألا
 الو قيقا ىلاغ ولبلاو باتا ءارو نم ةيديغلا فاعلا .عولط مودلا حالظسأ ىفواةلط»
 0 ةدوهوملاروءالا نم قرغل مولا د_:ءوة:طابلا ىناعملاءاماوهو سس عمج

 أ ىلإغ ولبلاو ةموعولارومالا لك ىف لما متادسوك ,تهلاّد_ةلوسولاو

 :ءلاودو و لاوثلاو ف ثكلا قب بط نملك امني ءو لالدت-الاورظنلا
 هللا ىلا لوصولار ا ارمسأ عضويو فكي ىونلا اذهءاثعمو , لاسلسا ثول ءلاسن الا + |

 فإةلارسكيلجرلا ءةفَلاَعي (ربك الاهشا هةفومو) نيدلا لوسأ لوس لو أ ىف كلاسعت
 حاكتااوقالطل الئ املجرلا مءاذانع راسا عشب و مهكأ

 ةرخآلا ل عواعاذا موقلادن

 [راحب جاومأ هيسدقلا هتانو تكرهاوز كو هيلغا] ةزهاوب مرد تن
 طبه ينل ف نكلو تاناكرهاظل اب طع تاكولو يلو لات ىلءا عذافأ ودب دهم ا

 أ بدسمااراعئاّن هقنألا ناشأو و دا ارا ريسأو ذة« طلا قاو-أوةعب رمشلا ماكس 36
 ا ىأ (رهيزالا هلع رشو) ىلاعت هللا ن متسع لول_!ناامالعا هلل هيسنو ةءالولا لوط
 | ة:سلاو ب اتكسعلا ىناعم نمىفاس حر وتفو ىناررم اهلا ىنهي سفثلاناسسالى لا عتهتلا ناس
 اهوعدتباىتلا ةسئابهرلاو لاو بانك !ناعم نمراكسخالاو لوةملام طيذتسملا ع رشلا ال
 عدتبم الع ل ماعلأف مهدو وميت انا غالا مهمزلأو ميلعاجتكتن .ىلامتهتا اهريتءادتو
 ةئجاللابعالا ةتعارلعبا طساوالب ىلا للان عامه ذخ أ كرتام 1ولالالهأدنع

 هللاع رمش ىلع ل متم هنال مضاولا ولا ىأر ,هزالا عردلا فسوو ءانلعلا رز

 مالسلا «ياعهسن ةنسو هللاباتكنم ,ءمجلع :ضئافلا مهد 1 هج متولي اهنالا |

 هدوجو ىلع هتئأ (روطالاهتلاناهرب و) ةيسنرملاةءاغشسالاو حاصلا للا ةءنا
 رووا: لتي راو اعوام هنارضح ل يسصأ

 ىفاعملاتايغخزاربال لدا برغو
 لزني و خام ىل < بئافلابرضاحلا لتتنا

 كلردناهطساووةرسمابلا مب كردنة.ةيكروتلاو بلقلا ىعقي و سوسحلاةلزغم لومت ال

 تارصبملا



 1 ةرمشلاو سماك ايناثئارسسبما |

 الر هان ء#-ة يرون هنافىونتملا ذاك الو هرعغل ١ ارهظيوءفنب ارهاظ هنوكل ىمهلالا
 وو هتارابعو هتانأكفاعم .نمرهطى ذل روتلا ىأ ىناءلاو قئامعلر هظمو ةريصبلاورصبلا

 | ضرالاو تاوهسلار ارونشا ىلا عتهللالاقمدعلا ةا طف روتسم لكمبر ها ىذا العو لج قا

 دس تنينتكأ ا زا ارو تر مط اغا ىل الا مدعلأ نمياع هام ىلءتادوجوملا سيم
 هيلع هام لع ف وهو 1ْممٌيَد ىف لحالو املا لفتني مل لزأ ىف هسيلءوهامىل_ءرونا ارا عام

 : :«رادملا ف :وكلااهلسأ :اكدملاو روثلاف تاحالو اهمدعنم

 ةرخألا اعف نانالاراس قتال لا حت لاو سندا ملاع

 عام يم ىربوتسصلا بلتلا لخادبز سنام ىعز ارزنواران
 املا و_فموقلا «ةلذع ل بنار سيلواهنع ثعبشم هنال حورلارثأ 0 :رمالاح ورلا
 لام دوجولا عمبمج ف ف متمهئاروت :بولالاة مظل اراؤأ ةءشآ تانئاكتلا عيجادكو
 ورلارؤوءامادسملا مسيح ىف ث دنا ا نافءيفلول ريغ نمىفاسنالا دما ف جورلا فمه

 كلذك:ناكملاونامزلا نع ءزنممتلا رمأو هنلا رهأ نمحورلا تافحورلا س:الةابحلايةاهسملا
 رونأ اةارشا قرشب) ةذياوم!“اساعلا نءلومقلاهررق ا ذكحو رلاوهو ةطساوالب «تعنأك ام
 ثيحافا ريشا ىورخالا نءال-:ىوست ياانعلإا ذه ىف حاب سملا كلذ رشي (حابسالا نم

 انيباروهظهتلا أر ,ءامباو دولا طنط لهأ بولت فراعملاو مكسحلاراؤأ الغ

 ةلسجو “اس اًدض مص عج ةزمولا تشن حابسالاق ارسشا نءرؤنأ ءاعلاو صاخا دئءاماو
 لب لم ىونتم ار زوالا ارم حاصلا !نإةمَندَمش رواوحايسمةةسورش
 نويعلاوذ نانملانانوهو) كاذريمودلا اول: غلاو ةبسعلاور دخولا لاما

 ةتحوهىأباةلااهقغو ارسكبت انج ىواكلاو (تاسغالاو

 حلاو ةلحاعوةلآنافرا لادن مناص غأوةءراجراخأامفنيؤراعلا

 تلد ةيئابرلا فرا لاو ولعلاو ةءئامورلا قاوذالا ةلج .اعااو ةرخآلا ىفةطاسلا ل امعالا

 ةنمل ا ضار رامواولاتةئلا ضار ىفاو هتراماللاهبلع يذلا ثيداحالا |

 اردنا ة#ملاراجمأ نءةرصن ميلاذا مالسلاهبلعلا معلا سلاسجي لاق هللا لوسرإب

 مال 1#! هيلع لاةفمّلا لوألا ايندراد ف اذه 0 واكو امال
 ا 'ىهوةلجآ ةنجالر

 |مسلعلا ىهوةبئاذلا*اسم-الا ن روعلا تالا ةرابع ىهتلا ىركلاةما

 عبمج تينفاذاف لالا تلا وها د_هو ةيد>الا ىلا هرودو ديرملاو ”ىملاو ريدسقلاو
 خغتلاوداذااهر رو وطا1ىلارو دق راوةلاد>اولا هل ببعق كلانا قأحا ىدات تادوحوملا



 قلل
 | هذهو قاكمالاتعتا ارووط ىضتقم ىلعأ م ةلجاعوأ ىلكىعردتقان اهروهلل هزنهو نامرحلا تاكردق قبالاو لاك اسندلا ف4 ناكنالإكل ةقئال تجرد لكلا: ىاثا

 ناكر تاومدلا فرو ىف ىلا جانت السفن لكفةدو وم بولالاراؤالا تأيلتب ةرودلا
 ىوقلاو ساوما تومىلا جات ةيسفنالا كلذك تادوحوملا عيج تومىلاج ات ةيرودللا
 تالاكلا ة يعج ةرو هةلد آلات ىومل او سفتلاوءاضعالاو حا راوخلا تاكصارداىدابمو
 تددزاامءاطغلا فدك. ولىلا راش ىهونيقبلا ل جاعلاو تاغصااوءامسالاو:بتاذلا
 ىوننملا هيو هير تاريضح نع عر رف ىهىتا ادبعلاثارمذنعتياكن أ هغالاوذماوقو انسقب
 قرا مسا ليبسل لاو قي .يرطلاءانبا ىأ (السساسإ .لييسلااذهءاشأدنع ىم-انيعأم) ةيلعلا ءرارسأ ف راوعراجأ نمو ةسيولالا ةفراع مع أمنع لال ل اوءافرعلا متم نانملاب
 امي رسثىتلا ىهوءافطسالا بانو ءافصلات هنت ببسواليبس ل -اهلسأو ةلوه د مواملاب
 |هدمب امظبالاهب رش نمةدحولا نيعىهو لينا" الاي دحأو اان ونةراساناطاس
 عج (تاماتلا باصت أ دنعو) الباس نيعلا كلن ىهست نيع نوبعلا نمو لوش هناك ادبأ
 نائوعملا (تاناركلاو) الامتناك اهنع متن ناتاهف تيئب و دسبعلا يقي ةلامىأ ةماقم
 لح ارتسس الل راهنلا فصن سعب( قوبل نأت قون نح أو دولا ىف هما نم (اليقمن حأو اماقمريسخ) سكسالز في اكلهأ اقمبحا_-لكنانةنلابلاوةرهاطا
 تالاملا باج نع ضرشلا ىو لوب هنآك بةت ال نيط ابشلا كماول,:مال ا «.اع لاق
 هس رش ىدانت نم هيفنانالا ! نمأبدجارتسل تخرأو ماقمفاطلأ تامةركملا باب ,رأو
 ةينامسلاىفاعملاراؤنأ نونك !ىوئمأ نم نوعيطلا (كوب رشي و نواك يمي رابإالا)
 هنمرارحالاو) نوضية> 9 :أ:_.لاسو لاق: !ةكارارسأ نوبرشي و
 دحولاىونلا بانك ,ه مسوأ لصح سهل ادوبي ةئذلاو (نونرطي ونوحرفي
 هان عدت ن معاستا ىلع (نوءرفل [ىلع) ةرخآلاوابندلا ف (ةرشحو) نطولاى لا ةلواسل اف نحلا ىلع (نيربا سلا بارش) حابشالل معتز حاورال: يح نأ ةهجنم ( صم لينكوهو)ءرانوأ تانرو هزايطأ تامقنب فشلا ف ةةهارماو فش كسلا و ةقفاولاب برطلاو

 مكل تل امو ىلعالا مكب راثأ هحراوجو هسا 5
 الزج وزع مهب رقياعانمسهسوفنةراعاشب نيرتاسلا (نيرفاكلاو)

 دسافلا ىفأ هلا نم م_ميولق ىف قو ا-؟هراونأ"الحتسا نع مسهسفن الشب
 هبءا هتهالا دع غي لا ىأةلالشا ىف وب (ارشكمب ,ىدوي واريثكهي لس“ .ٍ ىلاعت هللا لاقاك) هيوتو ىمرماور وا ناو دارأ الر ملا ىف موو نوعرف كا داك توك فذ دم املا مهسهلاب
 م_هارمطتالخ تائلاخغلا كارت مسهفعشل هر كلاردا نعل دع ضع ساننلا نم اريستك

 نوديغت#ب نم ىأ أ

 .هياعمسهلا

 الا



 | ىرتلا علام نملااذهو دش صلاتي سانلا نماربثك.«درهةنرعم لا رسولا
 السحو) رورغلاو اللا نسوا مامسأل دود ينل كيتا أ (رودصلاءامشمتاو) | ,

 وهن (تارقا)فاشكو) برغم لو هوأ بولطم تاوف ىل_عرشلا كلر دىتلا (نازحالا
 دل نمعابطلا (قالسخالا بييطتو) ةيونعملاوةير وصلا (قازرالاةعسو) ةلريسقت |
 عضاعو عشت و لبو ىذيبق ةة#سح اعاباط ىونلهتعلاطج بلغت نأ, د املا و صر او
 هلكوتل ةيروصلا قازرالا«ل ءهللا عسويفةيد محلاة .طلا ىلع لول لاب لكوتس ودمي و
 ةراهطااىل- 2 ا ةيرشلا ل ئاذرلا نم ءةالسخ أ[ بيبط: هرهطتلة بوئعماو
 اسوسعمل ةلوانتملاةيئامسمللةلماشديعسح (ىديأبإ تاق قزرلا لع سو
 ,ٍ احم قلد رور لاو رأااو بناكى أر فاس عيمج (ةرغس) تاي هرالةلواثتلا

 نيديرملا نماهلهأ ىلا عن انو دو نيذلا نوفراعلا عاملا مهوةرقسىديأب

 فرص نآر لا لوغب هللا هحرذةرشح ابأنالءانعم ىأ نآرغلا نوؤيس ةكمالااةرفسنااك
 |(نوعنع ةررماك ) هترضعتمبتا و تاموطظنم تاملكماذأ:«ايلوالان اطلس ءم_.ل أف ىنعملا
 ةدرلا قالدخالاو ةيرمسبلا فاصوأ نمنني املا (نورطلا الا هسعالنأ) ةرفسلا كلت
 | لككةبتاعم ىلع نوعلطبالةلضغلا باعت نا :نطابلاورهاظلا ىف :رهاطلا دئامعلا باصصأ
 عمت بالا اجت .ىلع هلا, هنانةر دق ةلار(قيااعلا نمر زئن) اًراَمسأ ل محير احلا
 ا وب امل ار دق ىل-ع

 لبغتسملا نامزلا قهدس
 ةمالكممال ءظحالا

 ديرب .يسح ىلءدارأ ةدارأ أ نم ظفع 0
 توجاتحب نورةتفماولاو نورساق ٠ حرف مهذ نوجارلا فني محا .ارهنالةخر رثك اوهو
 ا نرصتاو) هناماسحيو هما كاسم .(امىلامن تا ءرقارخأ باتل لوز

 ىفر (ةءرجلاو) ءاهفنا .احالا ( ريثكسلا ىف ع لدي
 ري (ةيفحلاو) هنماجالءالاعقاتسموهو ( ريدغلا ىسع لدت) ءاملا نم لوالارادغملا
 بس عورش (لوشب) هنماسال (ريبكلاردلا ىفءلدت) اهيمغر :طنلانمفكلا
 نم مكس ىذلاوه ىلاعت كوقل لسالا ىلا عوجرلاوهو (فيعشلا) دبهلا قرافتال تو لك ىاجمالذ دابعلا نم لضفأ ب رلالعسفيامجاضرلاىه ةيدوبعلاو (دبعلا) مظنلا

 وهو ءادستبالاوه فعضلا نان امهضةو فدي نم له 5
 دال (قامت هن اةحردلاجاتحنا) لاكتا لهأ لاما ذهويادبل ىلا عوجرشياهلاو

 :ىأ 0 أس منا الت نم نكي ل هلال
 ارلا م-رأوهواظنامريخوهو) هيلعةريغ ل

 ءاهتنالا
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 | ركنا د بقللا نيدلا لال (دمت) سفن ىغتسسلا ىلا راقت الاامالع ةيدوبعلا
 لسو ءبلع هقا لص لوسيل لبق نم بقنا نبذل انج (دسمنا) كلذري-َعو راكسخالمو أ
 |ىلاانع نسما لقت نيمجأ مهرا ارمسأ هللا سا مد ميهاربا ناطا لا ىلا 5-55 ئاولم اال س عش بت نم ىرخا ةل-اس هو هنع للا ىضررك رلادبء ندا نإ ا هلم بيس نب ثبات دودوم ن دوم نيدسحأ نإ( ىتلتلا نيسح نبأ]) ءابلعلاناطلسا
 ريسلا جوأ لات عمومتل لاري لا ف كأ (ىونذللا لالا فت دتجا) ليمجلا
 عسا وفرذا .تايءانرلاو ءانغلاءان شاف لاح ضرع إف ابوه ءوابرو سادأ مساهل ايف
 أر ولن هلا نعريسلاو عملا دعب قرغلااةلاع ف نادحولاو قوذلاو ناميالاو فدكتا»مئاولا
 أهرب لخ د سيف ةيئرحلا تادارالل شيلو ضئارسقلا "سم فو هىذلا ىوتمما موظن ءأ

 نم ليزنت داهنج الو « سالب نوكي دن تاير ىئاولا ىحوو ذرمج تاسل ىلع قطا .هنلانامسق ن
 نا تلافاّمع هللا ىغر نع ىورا دا محال جات ىذلاوهو ه«نوكيدةو نيااعلابر
 للصم .ىيتأب لاق ىحر ولا كيتا عفيك لو هيلعهللا ىلس هللا لودر لأسم نب ثراحلا|
 ىلع رقشملا) السحر كلما ىلر يانا > اولاتام تيعو دقو ىع ممغبف "ىلع دش أ وهو سرملا
 لماد نع نيدلاف ةمسملارومالا ىبإ قاتلا َماعاوىأ (تالافملاررغو) تاليئلاو تاراكملا نم بي رغلا(رداونلاو) ايلا راكتفأ نع تلخام ىهوةبي رغ عمج (بئارغلا
 دو دل ىننعملا بابا عتفي ودو ملا متيم ىو هلالد عمج (تالالدلارردو) نةيلا
 ءادأ ىلبم موادلاودر (دابقلاةقتدتحَز 23 .ىثارااوهو (دامزلاة فب رطإ
 نكس كا هللا مام افن ضرأو دبع نكم ضن ارذلا لمع !مالسلا «باءلافو ضنارغلا
 ماللاة بلط ىأ (ءاع دتسالاعلا رياك ) تاملكلاو فورحلا ىهو (ىنابملاةريصق) ادهاز
 .اناتك ف اًولانالو هوانديسس نا هلاسب رطخرماطلا قطنمر ,«مةءااط م ىلا سانا ةيغرأ ىأراا سلبا انس نيدلا احنا ىور (ىدقممو ىدتسو ىدبس) تد مجاب ةفلعتم
 هج رخأ ايوب رطاسلخاا ذب ىداسةرءؤابحأو هؤارغف هلا ايرلا قئاةم اي اةلعتما
 حالام اذه الثا ىونتلا لأن :. ردءةيناملا هيفابوتكماسا طرق تماس نم
 نم حورلا ناكمرإ ابانكسص د ننهنلا سنا هلا ونم ىلع اانمواأ في رشا! كرم اف
 هرخذلامىأ (ىدسغو ى ويف قريسخذو) ىدسج ىف هرمأنخ و اعضرمىأ (ىدسج
 ةيصوصخ ةوح ىلع ءاذلأ ف ع رشرهاظلا ةهج ىلع اسفل نمغ رفاساو قرخآوىايندف
 (ىدسملااا) مسهماناىأ (نفراعلاةردتجشلاومو) لأثر هابلارهاطااروظلا
 لل |ملاعوهو ىناطظأادوحولا تاناسم عطب لاعن هللاىفالوسولائأ
 ىلاعتؤحلاتاياظث ١1 ممحاو رالاملاعوهوىنارونلا



 ةيسبلاىأ (بولقلانيمأ) قلملاّدعىأ (ىرولاثيغم) تاغئلاالو باريخارب غم
 :هلىدلاومق ىناننالادسلل اهماقير وطت دة ةينامسجلا لك ابهل !ىلع ةترشملا ةسناروألا

 ارم غذلا نعاويهتلوقعلا ىأ (ىسهلاو) بلق لنكن ىرك ذل كلذ ثا ىلاصتهللالا بلغ

 | ةسعاهمابح عيبتمواجشابر ءاعتو تلوقعلار هاو نراخو بولسغلا نئازلننمأومناكأ
 هلادوعتسو هسقئلالهقوهفىأ (هللاةعبدو) رهابلا لشنورهااتلا لعن لوقملا بامصأ

 هلامسأرومط تيح نماولهآو هواهلهأ ىلاثانامالااو دون نأ مكمأب هللا نا ىلا عن هثلا لاق

 ل دوحوو هنردق نم كر دةفليفءناذ مو تددحو ملا دوجوم قا نكست اول
 داون لعو كتايحاذكو كلد_:ءدئامأ لدوحوف
 .نيب) لم دل فثع سبل نكت هللا ةعيدو تنك اهلهأ ىلا ةنامالا ْثَدَآ
 ىأ (هنب رو هنوذسو)ءالعلا ءرئرثاذكهالماءاثمأ اوكي وهفح اوعارب لهءدابعل انامشما
 يبت ءاباصو نم ىأ (هيفثل ءاناسسوو) هتغيلخوهف هن مسوعذنل ناةولغ ق هعضوو ءاغاطصأ

 | نضوولذدأ موق من اولاقو راعةءامصلا ارت نم مهل ل صح شب رم ديدانص نا يور ىفوأ
 هيام ممتد در نان موعم سلخ نأ فكتم نومركم ءاسُور
 |( هوو نو ديرب ع اوءادغلاب ممر توعدب نيذلادواطن الو) هللا لزنأف مخاسعا ىفع ««رمسكلذب

 كا فنريساو لزنف مهل كلر هطوانل مجول عريوات اذاموب مولواموبانل لح ا اولا ف ىأؤ
 عميد اوةوكمل اس ان دبس.( سنوي ل نأتي آلا جر نوع ديتإلا 2

 ءايابخو )هني رب ىلع فطع هل لاو ميفوأ عججتتويلا نفع نم ناك مم مهرارسالاعماجو
 نم ةنكلاوزثلاةرو هب صاوا ار اوعلا نصربوتبص قرت 'قح رسوهف (هيقسدنع
 هللا سئارع ءاياوالا لاقءلا دب زب ىبا نع ىو رو ىربغ مهفرعدال ىبابت تحت فايلو أ ةءذرعتا
 فيرشلا ثيدعللحاورالا ماع مهو (شرعلانئازخ حانةم) بناجالا نع ننوعكم مسه
 أرارسالا 20 نيدلاءاسح اند. سو شرعلا تحض ةئازخ نم حاورالا
 ؛ةيضرالاوارسالاوةيل سلا قئامملل طاضو ظذاسىأ (شرغلازوثكتمءأ) ةيملالا
 ا حشمت ةءبطلا ضرأ ل نون دلاوهزتكلاوأ اهل ناكل



 ما ةطوبىدادغبلا واو( ركل جلا لات

 ابمأ ناكدرككاظهو هنماولط هءتامز ل هأ نا ى
 لو يلع هللا لص لولا ةريض> ىلا ةليللا كان هحوت ثنو نا دغ بالو أرغيال
 لعتشا هنالو ظءونل نوال اع دتسا قش اعلا كدبع بولغلا بيبطايدللاقو هآرفمانهجوتب
 همس هللا لفت الثاق ل )سو هيلع هللا ىلس مسيتق "نأ ىفأب ل سرلار خلاب لمئام أ دعولا ةعلب

 همالكح انتفا ناكو ؛السلا دوبريتم ادع سو دصتما م ا|ىنأ مسالا عقجانمكمحلاو مما ١
 هو رتل سدق) حورلا فرع مسا ىدركو ف اس رع تدصصأو اب أ لاقاسع )
 ىأ (ه) نبدا ماج يشأ (فلملا منور انولاوبأ سلا (فالامتةدفالخاعورو
 هيد هلا تعرأ ب س>و) اهروىأ (اهمادرميلعس عدلا تفلابسن) نيالا ماسح

 نيونتلا لاقي نأ ن كيو هدنعا هرويخلا» .اوضأ بسلا كلذ ىدل تكن ىأ (اهءاوض

 هيلع سعُألا تعدو ني لا سعت لبق ن مىوتهم سنع زا ىأ مس ونا
 ضرافلا نبا لاتاكمدنءاهرو ىفناهءاوشأ هيدنمومتلا تكر

 للابمالاةلبق مهزئانف لزيإ) « ةريملاىراردلالكىدتي ىو ه بغت ىسمشو لفأبإ ىردبخ
 جف لكي ,نيدص اغلا ةلبق مهراد“ انتل ىلاوىشمامف لزم ىأ (ةالولارذلاسبلاهحوشا
 ينقلام ةبسكى أ (ةافعلا دوفر ايكتوظنلامآلا ةبعكو) ةاضقلاو الولماوس اهل ةحوشي ليم |
 ىأ(قرا ردو موغ,لملام كل إلا رالر رنا الا نيبئاط ى :افعلاراتز ىأ دونو أرب ودب |
 نوكيل) قر اشو اريثاو ءاملا ىف مخ مول دم هولا ده ىلءروك ذملاءانا كلذلازالو'
 ةدلفلا رئاسبلا باصعال ظذتتآ مو 213/نوكبل ىأ (رئاسبلا ىلوأل اهمتعما
 مهسفن أ ىفهل مهدوهنةرثكل برلا ىلا وبو فلا العلا ىأ (نيب واهلا ييناحورلا ن ناب رلا)
 ترك-امىف م-هراظنل ءامسلا ىلا نوبوسنالا م-«ءاسجأ ى عمه اورأ ةبلاشا :لكفو
 افاريىنا.حرلا ىرتسملادو مب نيلغت ملا (نيب رونا نيبسترعلا) اكلم الءاي تالا
 ءذهو ديم! ارونلا ىف مهدوهشتي> نءقلطملاروذال نيدهاشملا نوذلادوهشلا اذهفرعي
 ماكتميرا لب م .مسفنأ ب نوط !نء( را وكلا) رئاسبلاىلوأل سمان تافسلا
 ةقلطلا باوثالا تت ىأ (رامطالا تدغ الومللا) ْئنثلك ةياغلاني رانا مهتسلأ ىلع
 نال هشرأ هنا ط ناطل' !مالسا !«يلعلاق ةئرلا
 ىل_ءىناعأ هنا ل طن لكن. .اعو ءاعزي وه ءاعامو لعل مب اتئشلا نوكيذ ملام
 ة2رهلالااسممالاعم تايلضل!لبقامو هئاسأ نم مس ىف رات ثرح نم قلطملا هيرنستلا
 (رئابقلافر ةرشأ) مالعالا هررث ذك ماسلا امسالاوه ىذملا هللا لو وة لماكلا تانالاالا
 عطاىأ (نئالدلاروأ) نئاسملاىأ (لئاشنااباصسأ) دحاو د جلا بستيانرهو
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 50 هلوقبا ده محم (تالاعلا براي) 1:!بهتساىنع رعف مسا (نيمك ر تائيبلاو
 ردنا مال زماش أ (لماش ربلا فا ةسأعاونال « هنن

 يجنب رهاطلا نيملا هترتعو هل ىلعو دعا ديد ىلءّماىلسر نيئاسعلا بر

 راغلادعاو: لاب قلعت ةماقمدو سقملامامأ مد قننأ انبحأو (لبكولا منو
 3 اناملعا( )يفوت هتلاو باكا اذه ىنامس مف حرشلا اذه قرطاتلا

 ىوابب وىردو ةروصهمةعن رالاءده ىدغس ىلاوز ىزكس ورع عاوأةعبس ىلع
 فيرس الذم عضاولا عضو نعبغتب الىذلاوه ردلا ةلمعتسم

 ىوديلاك ةب رعلا قوه ىواهلا!واهنع جرخ دبس اولافواهي ءثح نان ةزمولاب هولمهتسشسا

 داع دام لصأر ةلك يفرح نم بكرلل نولوغب و » ىرضألاوهو ندملاىلا بوما ىمراسلاو
 ثءوةعرأ ةبراذلا تاماكلا ةذامزصأو نزح نيرشمو ناش نمد

 ىازلاوةيسسراقلاءاملاب !ىهو فرحأ عب رأ اهنعا .اوشومو فاما الو ةيسعلاو' ,اظااو ءاطلاو
 ىازلا قوفوءاباا تغشوينأ | نسالءو ةيسراملا فاكسلاو امج ظاتو اياز ست
 مده تر اصف ةيمسرا«اهلاوةبسرانلا يل ارسكي دج عسا ارا راو طغنشا

 لادنمب قرغا ااوطتذح|١ هةعا لاذلار لا لا نيباوةرذوافرح نيرسشعو ةعد رأ ةمب رالا
 ىوامولادووذ « ىاوالب نوكس هلاك «مظعا

 ذخ أر دنصملا(ةدئان) ىبكرتفصودلاؤلاف/ل عالى عا لو»ذللا مدادا (ةدعاق) متم
 هزوء؟الثمالادهلا داو ةرخآ طاغسا. ىتآن نكح رآشلاو ذخألا مع ىغاناو يان

 ملعب لع »م دزومكلوةترالا دان دو ةرغتآَن اغانيها طة ئاعراضمهريصتنأتدرأ اذا
 نحاس ظذا نمو دزيخ هعراض ءوهتساعن هيضامباطلاو فوقولا ىنعمر دما سان ف لوغتو
 و) ديلعس ودنا دععراشمو تسناد هيضامردصم ا ناد نءودزاس ع راضااردصلا
 هدم لعاذلا مس .!ىفنولومي و ىرخ اانوناهنو دي زيدا دل ثم نوي ةءراضإا لا دلبق ناكنأ (لعاقلا

 نولي وا لزال لما مو دن كحل لاو نكي اواو ءيض هولا هدد
 | ىأركرب ممثلو: (رك ) تاطكث الث ةباعاشلا ىنعمديغي ىذلاوهدئسا: ثدسانشف
 نازيخونانقالوقت (نآ) و ,قاىأ لعاقلامس اىنعمثدروكن م مخ م ( زك ) و فايس
 نولومي ت نا دالثمفال :رغامءاه هنو دير ورشات غ نرغب وعقل ما ار) متافو عاوكأ
 ةب رءاناكرخكق يلع "رم فقتانك اس مال ارختاناكرا ( ريغ هتلا) «ت#ادءةملوهذلا معا
 لوذت جتفلا ةءالم ىهىتلا٠ انااكتس رغم رخكن رو الرسن رس لوقو ة كاس
 هاكر كاتسسةملكب هلم ءةسب ىئاهم (اكملا مسا) كيد هدنب ول جاوخ هجاوخ ى



 ااذفأ

 ناكل نيبلرتسشم نوكيف أك ةدلكب ولم تسب ( نازل مسا) ءاكز انفو
 دنعدلا (لدعاو) هاكرصمنامزلا ىفوءاك ارجو ءاكز اس ناكملا ىف

 ومآ تسئادو طمهلك ا. # انءرخآن وكيت أامأ ىضاماو ىشاملا هسئم,

 اسنوتورخ حل اذاةدومنودوب و ديسرو دنا لمسك !-الادوأ تخاؤيو تانشو

 :دومنو ندوب ون د. _روندناغو تخومآو ضخ اورو ضخانشو دنا درذهلاراص

 دعات) قاب ىشجانشو تنو ىتسنا دلوقتف ناكملاو نامزلا مسازاس اب نوثلا دع
 رهاابودلادو ديسرو تسنادن لومتف ةحوةفمنون ع راضااوأ ىضامملا لّوأ ىف قأتنأ

 دءانوأالادرأ ءاهمرخ .[ناكنا ى املا نموهن ( مالا ةدعان) فرعبرلو تأي مو لعب
 ةسرعل ابو خان ءوءاونا د* انءرخكىذلا تسناد نمرزمخ دزيمخ نموزومآهزوعآن م لوةتو

 ةسب رعلابو سانش موب !اذم لوغتو ةحونغم ميج رمالا وأ ان نا( ىسهلا) فرعار مةو ملعا

 اويراملأ رخ ؟نودب زي اك اسءرخ وح و راذ ناك نا (عسمجلاةدعات) مهفتالو فرعتال

 نونلاو فلالا ليقاو دازمتثلا ةمال-< ىهىتلاءاههرخ اك ناو نايمدآىدكىفنولوغب و

 ريغ عملا ناكناوو نكد دونك دو ناك اوخ مج اوخ فاول افراباكمم ا اتمالم امه ن للا

 مسا ىهو نيمز نولوةرو*اهوافلأ خيي ديمانك اسوأ اكرعتم مسالارخ [ناكننا حور ىذ

 لوقت ناوس ولا هيقزرت ودنلا حو را يدل اهظالك ليكن او «.!هماس دماج ىفو اهنيمزرضرالا
 |( دعا رأنادلومنق ةغلابملا ىلا بلغنااقق اجيال !وداز نار )

 | وافل ءرخ [دي زثوأ دمنا سر قرف لوتس داب زيا هم زالالا عفلاربسبو
 | هتياكح تدان أ ىغاملا ىلع (ى) ةظفل تلد نا (ةدعات) نايونب وناوي وناسرلو تف

 | فررح ىف يرسنإو ديك أتلا تدافأ ىسهلاو مالا ىفعوأ لاهل هتريسح ع راشلاا ءوأ

 | تريلوقت (ردو ىمهر دوخو رمرار فرربوا) ىهو ىنعملا لئدعالت طقس نار 2

 (لوةتو)اثواترص (لوغتد) فرو تفرارأ (لوقنو) دلاوخو ناوخرب (لوغتو) ثنرو
 (لوفتر) تاسولع ءامثر وماصتزا نم ىنعب تسمولعم دو اعرب وما دوخزا نم

 . مسح نءاد ينعي مدي ثكرد نماد (لوغتو ) ىتعكو ىذر وهب فك ى مهو ينفر ىمه

 رولا لوقت روو راكو دنم ىهو بحا ساه نعم لول دم ىتلاوذىعم ديغنتالك ب زصفإ
 قيفوتو مظأ بحاصو لغم بحاس ىأراكز اسود: ءدرخ ةبسرافلاب و لامي حاس أ لاموذ

 راب ىهوةيعمملاوةلغلاوةرثكلا ىلع لدتتاذكس مخ يب زصخإلل جان بحاس ىأ روجانو

 لوقتراسمم انلاو .« ريتك« هروكأر ازاك لوفتراز فاذاو ٠ ريكرصاراناب رد لوقت
 لودت خال ءالناو « ريثكءدروىأ نان لك لوفتنانسعيدارلاو ب ريثكه ارت ىأ راسك اخ
 سب دال) ىهومب ميدل ارخ [قحت اهلك (ةريشع هبدشتلا تاودأو) رياك رص ىأ حالك

 ةدعاتر اهتخردوناتخرد
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 نفض
 انآ وادم عفن( سد) فا يغنء راولاو نوللاب (دو) نوئلاركلالاو واول (كاو

 ىهدلوفت (ءايلا) ةلالث (ةبسسنلا تاودأو) هرشع هذهف(شوو شفر شو وراسونابسو
 ءاهلاو نير ز لوقت ف سولاب ةةلمتملا ةبسنلا اهلول دس نوو*اب نمةبكرم(نو)ق ارعو ىسودرفو
 كش لوقت ةيسرافلاءابلاب (ماي) الك ثس(ناولالا ىعمديفي ىذلاو) ههامثلب وهلاسني
 ىأنوكمدسنك (نوك ) ماواك لوغت (ماو) ماةربتعلوغت (مان) كلا نول ءنولىأ ماي
 نانسوصخم (هنرجو»درج) ناك سدا: لاو لكش ةركساكل وفن( هنوكملك) داوسللا ى ا لام
 ةيسراذا!فاك اركب (قو) رانغكو رانةرزم(رك) ردصملاب احلا فلوقتوداوانأإ]
 ةيسرافلاب في رشا اباكلا اذ هناك انوتغللا بتكسح لء اذه لكو وك هدننا دلو
 نه أ تامالطساح رشا اذه راتانلا لعبا ةمّدعملا هذه ميدقتل انتحا ةسنرعلابحرشلاو
 في رشلا ىونتماقةيئاغو ب روصو تاع انو دامللع عب رأْئثلكلنا لعاوو ةغللاء انه
 دافتعالا نسح هنيلعاقو ملسو هيلعهنباىل سلو #رلاة سو في رشلا عرشلامل هلا هنالم
 قأيسام ىل_ءىلاعت هللا ىفءانغل ا هتباعو ىوةتلاو دهزلاهتروصو باععالا هيلع تناك ام ىلع

 الصف (دوخ نمل ترا وطزا دوخرا ىانوو قد سرد مالغمت)خ رس ىفناتلادلخلاح رشف |
 .عادبالار عادبالا ناكف . ىساهف عدوأوءايشالاعيبأ ىلاعتدتلاتاىنجعال (هيسنت) هشليلعف |

 هلا. جر وشي عدبأو ابحأودحو أ ىلا ىن هلاك اروثع ل امج اروبوه هنسامو متنا لعأ دنع
 ةنمفنم ىقءلاودحع رماسدلاو ةرهابةبسملا ىرّشْلاَو ارهاط تافاضالاو بسلا تناكف
 ريغان دلاوةرهاط ىقعلا تناك دتدش ىأ لال روعدج ومدعأو خأو تامآو ىفأو
 جي ردالا نم لكلو ةبرونلا : لماحألاَوةََعْماَعَوَوَه قالا ل اها ا نء لكل عسا

 ةيلك اوةيدرفل ىهوقعب رالابتارملا ف ءاضتقالاو ةتييمةس رتوةنيعم:دموءاضتقاا فدلاو
 | نمرها ظلاعم طاب ر ةسناب رلا ل اعفالاو ةيتاذلاتانؤ كلو ما ةيعمجلا عحو ةيعمملاو
 ىفتقو ردم اي امو لاعفالا دبا دب ل صاح اهطي ضو صعب اه ضعت طوب ضملا ةنوكلاراثآلا

 ةعيسلا "امس الا نم لكل ناك سكعلاب وةياديلا نيعةياجنلا نوكسلفةيرو دما ةيهلالاءاسعسالا

 ةايحلاو لعلاف ماكتملاو ريصبلاو عييمسل اودي رملاو رداقلار حلاو يلعلا ىهو ءاعدتسما
 هاصالا طنا تاكرحاو ريتمام طْثاسو مالكملاو ربسبلاو عمسلاو طْناسةدارالاوةردعلاو
 ةينوهالىمظعلا !مترودنعاو ربعو ىرغسااو ىربكل او ىمظعلاب ببترتلا ىفه ةسعب رألا

 ماعنيعت ى ىه ىتا'صاخالا نم ةروص لك انهت ذهلف ةيتوكلم ىطسولاو ةيتورمج ىربكلاو
 ناسنالا صتاع وىلكو ىدوجو مسا ةيناسنالا ةقيملل برغي و ىدوجو مسادا دم ىلا سم ا
 لزاتلاوبك اوكلاث يح نم الذ لك ىفهلو بلا هعوجر قلعت ةبقاعلاةيقاعو م.الا اذهب
 كلتبدافلاونوكلالاعوهوهلاعلا اذهىف :ةروي زملا"امسالفتبانرهظمو ةروضاهريسغوأ



 هنا

 ذناكن اف ى انا جا صو ىرشب ترشح نم ةروصا مم لكلو هاا هاظما
 -غنمريسلا ىدحاووددمو لماك جازم اقل طمنيعتموهف ايكو

 محررا بألاباسنم ةديئادشلا ةروهب ديلارااو رمانعلا

 تالكثتلاوت انيعتلا كاتو لماكرم ضروب زم ئيعتلا نوكيا
 اذن رصتملا روسو تاداوملاا

 ةيغبك اهضعب وتاهءالاو ها.آلاك طورشلاو
 ماعلا ذهريمءترطساهفعو تازواعملاو تالا ءأهرم

 قكلغلاهعضو ءاذتقا ةوح نءىدوج ولا نزطان ضانلا ”ماوغك هن
 مسالا اًذ_هلاستايف ىلاستا

 مسانتلابه ذم بهذتالو ةسينا-:الاةروص املابرهظب و مالا حر "رتب ضراعم

 لاما عج ررالورخ ؟نركت ةسيناسنالاتالزثتلا بتامناللساتلاو رودلا ركسششتو

 ةئسحوأ ةئيسلاعفالاو لامعالاو نوتر متاع و نود اك نونو فو ىله :داهشلا

 اماول السلا لها اذهل نع ذبالو ةببككبتلاةيويعلائلل رش و خ زربلا فةروسد طشرنا

ةفرعملالبأذ سيل ناسنال ريغتاواهمالدقالا لوب خب اوسخ أب ربكتلا تاذ ويترفم
 ةيناب رلا

 ءاينالكر دقو ةكن ةلاكرسقو مي /هلاكوبخ مات ناكل هد نين نا الا !هلحو

 ممولفىلسالا مهنطواو فيل بورخالا ةراَكْلا رح الاوامر أل والا فهلا قةيحانلا ةفرقلا#

 ةراصت موهلث اللاجر نادجولاو قوذلار نامي الاودو ملا باصصأ مه ةرهلالاراونالا ايام

 مهتمه "لج ناميالا نمنملولا بح مكح ىف عقشعلاراش نوتور حم هللاك ذنع عيال

 اوج انح انىسالا مهول مهعوجر رع اولم ذوانطر ىناغلا أعلا اوك. مسقو قلم دارا
 .و' ايلو الاو*اسنالارئأباو دقو اوس ثدواو ةصواول هسناذا ىتح ىل الا مهطر ةرك اذا

 تاوهسشلاو تاذللا ةسبالع متعب طنامأ ىلا اولا ايلسبأ انطرولاعلا اذهنطواوأر

 هللالاق اولعاوءداذاف لط ابا !لايما ىلا اولاخ ةناطيشلا تالي وتلا عا و ةئاقنلا

 1 ىاناارنيةزاعلاو لسرااءاينالا ةينرع لالا مسقلاونرعيسالك م نوأيعيسالم ىلا عت

 ءايلوالاونيلسرلاو «ا نم لكملا ىدتغمو لاسمتلا باعت ثلانثااو نيم اباصتأ

 | علساو كيرلا غلب بجوم ىلع نيلسرلاو «ايدنالامتاخنيدحوملانيملالسن اطل نيئمْؤملاو |

 باصصال ن يبطل احم هب مه سهأل ام سقلبم هتغيفح راو هرثأ ءاختنكيئاغلادهاتلا

 خيال هذه نوكيو قلخ ىذلا كبر مسايأرق !هوقن بمال مر ءيلعهللا ل صرهو نيعلا

 البو نوحرت مكلعلاوةصنأوهلاوعمساف نارغلائرقاذاو ىلا تهئلا لاقو نآرقلا لوزن لوأ
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 اند همنم ةسقيرطا !ناطل -لاث عملا ميلمتلا ماول سنا لسع

 انياوتثإل ىوئنم نيكللا كلا ولعتو نيلاطللاداشرا ىدجالا “ياو

 .انبلاو مهما ىفةمرمأ لمف (وئشب) ميدنكى تباكحاهيادحزا « دنكىن

 لكمنع هللا ى غرو همج وهلا مكب اال ىنأ نيم بئاسغلا هلا ثيل لاق ى. ةلدجلاوةلمسلا

 اريك الاهشلا لا ابلا ىف نآرمقلا فام كو تآرغلا ىف دوحومرونزلاو لبحخ لاو اروتلا فام

 فرحو»و دوحوم ا ن مة يم فودوةوسوملوأ الا كازا نيس ذك
 دارأالو ىعهتنا هللا انققزي زملا انكي ىلاعت ا عتقا هنكم ناك و هفرعث نمو في ريش

 باككلاةدغاغل ريس 1 نيدلاردس لاق «ايلأب !مفأ ديالسن ريسغنا ولا ةرو لزفي نأ

 تردس بنا فالاتاءاكلاو فور ورا أأك لاو قلطملا هبي نمزاتمئدحالامسا الان

 ما لالالا لبس فهو فل لاري نمر وظي لد >اولارها مانع ن ان لاسفل

 أريغال نكمأولهنال هك اردا ىلع نور دقيالربغا از نيع رماظر ل فلالل مالكا ةبترم ف

 ثاعيتادنتسم باةلان !ناطايو فورا اروس حاغما ذه ىفوفىهتناذيدحاولا عمتإلا و اردأ

 ةيناتلاىههابلاو فررح اً دس فنالات .ةاكف سغنلا بنار مرخآن اسنالا فاغشوس غنلا

 ةروا ةوحلا» اسف ىفرواعلاب لو الرو اجي طفيئلارختكو فلاالا يفرم ئارملا عيج نيعمو

 *ابلا نيكسعاو ةيرود دوجولا بنا م َتئاَهَمَك تره

 نفراعل انااظل دبا ولف لياولاف مكي تل ىلا هل وذ .اوملاياؤ دب ةيناشلا ةيئرملا ىف

 رأوهتهقامسي هنأ ديب لو ىدرجأ لع ف. سلا ث دل لم " "انبلاب ىوتتملا هياتك

 الور سهله ثم هناللماكلا نا 1تنالآو واهم أرك 2+ (ف) ةراشا مسا (ناا)

 ةسعأا ار بربع قورغتح ورحم بلفور .ةصأ 'لماكتلا دولاب روعا 2١م امانا ذو

 مسهدوجو أوه: لمكسلاا ذكى ثلا ىنهءرسك اذا سرفلا د-:هلمعتسمءأ

 لمكلا كاذكت امسغنلا ثعبنتهتمو لاغ يلا فوج نام ةسيناذلا ةبباثلاوىضراعلا

 1 را نوكينأ نكس و :ببنإرلا نامتنلا هولميو ةيلاغ هنا ىو امم مجولذ |

 : نك اههربشو هلنو ريان نم قأيسام ماليا كولو ةراعت-اريغصرعاظلا لاغلاق

 فراعلار وظنالوهبةطوب ايش لاو نبدلارومأ نال زلخ زصحت الئ ءلا نسبحو قود ةئاطا

 هجورىلع هبط ىاعت لاقو و شيعلا سالو نيدلا ماتا مل لول سو هيلع قا لسان الا

 نيددرتلا ب اع هّرسهلل :مذق «اكلقلا لع ىذلا عر سال الب روأر ثا نانتمالا

 ادع جول اذه نمداوامعاو رارسالا مهنا نم ىرخامو مخ اارطتو ررتارعمسالوغيوا
 نذليالاةررعيو زغملا نذايالاع . ملكتي لفل هلا .لقلا اذه ىلع نانالا ان دع. أرنا كلا تلات

 ىلع لماكل !قولا دوج و ةراعتسالا ب رط ىلع مقلا سمدارلانركيتأ ن كم املا رسحلا



 اهبل
 اذكب تاكا هناكسو معلا تلكرح نأ كف تاكسلاو كاكرحلا ف:ماشم هبا ذسه
 هر ىلعالا لهل ال20! نمدارملا نوكي نأ نكءانعبارو تاشثاكسلا عدبل» ايلوالا
 ريع ةةيفحلا هذه نعو نورطسامو ممل و ىلا عت هلوةىف همسفملا مو ءياعشا لس قطصلا
 .هسشفيقح تناك !ذ-هلو ممل هللا قلخاملوأ لاصق لقلب لسو هيلع هللا فس
 هللا لس هتعربع تانئ اكلا دم ها ابثعابو »الا لهل اهل ليقو تأ دوحوللا ماقرأو تانئاكتلا
 «وسهئعنريخأ  ذاانالف تركسش (ثياك) فيكى مع(نوج) ى د محملا ورلابلسوةيلع
 (اهياقنح) نمىسعم (زا) لاعلل يصح ف ءباعتلخدع راش م لعن (تتكيم) كيرف
 اذه نمعمسا (ىنعلا) تع (دئكيمتياك) عمجلا ةادأ فلالاو“اهلاو دعتلا تعمم ادملا
 |مم.اوأرارسالا نمهناسل نم ىربصامو لقلا] ةسهرب رحت نممهءاوأ لماكلا درا اىأىنلا
 قت مهتارذنمو وك تضيك ةيدعجلا ةغيفح ا نم ععساوأ ل ماكل ا ىفولا !ذلهدوجو نم
 باح ةلسولا نيعف مهو ركتشي فيك يخاف دعبلا نعذياكمح ل ةءاكستب ث سبا ءذهو

 هرمخلا لاكناو ةلفغلا لهأ هيبنتا ذم دارماو لو سولا لو مهم تردص لاوحأ نم مهياكش
 ناولوسولا لامك دصقن' تدبلا لخادح ورلا تما داموةيومن هلا أشنلا»

 ةذاكلا نمةثيرو ةيغنمالا ن

 تارياغا ؛اوفستاو ناش اوبعسو سانل ارا اؤلمأ انيدلاىلا اوعجراذافةرثكسلا ةقشسو
 /اذسهلو نوكتستيف نار غلاب ممسشنأ ودعت نكتلكثكلا ىف:دحولا اورطتولو تانالنخالاو
 ةر شال ةىولتإل رع تيكو قل أ م ىتترل ل سرلا ديس لاق
 اةكاللاو ءابننالا حاورأثاغتلا ىأرو عملا ماتءىلا
 ةوأ ا لثم "ين ىدو أ املوهةيخسمل ىنأو لهج فأن عل ىأرو
 :, مباع سوء ايلوالار اس لاوحأ مهنافةئسولانيعىلا

 ةيكم (زك) مذا هديلات نزودرم مريفنرك
 2 3 ل1تينل#م

 أ

 (نزود رم) قوعطت يب 3 , 1
 ىلعالا معلاوأ لما ارآدشرملاىأ هاف (ىعلا) اركتشاووكب (دنا»ديلان) ةأعالاو لجرلا
 اكن م ل جرلاو أ سمالاو ىده» .ىنوعطت منا ىتح لومي كش اذا ةيد ممل يل اوأ

 محلا تارضح اهم ةمشلل لاقي ببن) اوكتشل ياكشو
 (ةيئاثلاو) لالا بيغلا اهل لامي وبوغلا بيغاهمسا(ىلوالان)ةمءااةنبرل !ًةسداسلاو
 ملاع (ةساحتاو) لاثملالاع (ةعبارااو) حاورالاة رم (ةالاشاو) ىناثلا بيغاا]
 ةرضحلا اهل لامتي ىلوالا ةسترلا نوكنف س محا ترضخ ة سمح ا ءذع ىمتوماسجالا

 ةدنعلا





 هللا ىشردو ءسءنبا نع اذكمدآنبا لكسشب لكني
 زمتلادانساو ةضافالا نءةياك ةراباقلاةذامو عشنلل لا سلا مسا فب

 !! ماتو ايلا هنامالم دود مت ىحورنم هيف تعفو هتبوساذاف ىلاه: لاق ىزاجم شلت
 ءرمذ هداعمو هأ دسبمرك ١ بامر ةيانعلا هتدعاسسو الردأ ذانبرشب ولك أيد

 اةرضا او هر يتم اد
 دود .أرماو هم لجرو كت ات

 ورا او ةودماقءردصلا 006 00 . نارثزا
 ممللا ع رشه: هو ف حصل حرشلا (محريش رمد باطلا (مهاو .ن) لكلا

 قايتشالا عمو حرش تا ل بون ىتح (عوكات) قارغاا نم 0 زا
 قائلا اهطغتمو امورشمراصاردس ب باذأ (يسلا)

 تا ىف قآلاو د رلا لامتا ىفاذدوطياسأ
 دي وجراب * »* ب رح لمان وترا 7

 ا( وود) يمكن جار يهشواو ناي .[فاكلارع 230 كم مك ةدحولل
 ءاره (راكذود) ب باطبءدعب (هيوجزا) < ءدةنسأ نع (شيوخلمازا) ادب

 هلسو نامز بلطي عمري هتطر نع دعب نملك (ىدلا) ءغنل سو (شي وخل سو) تامزو
 باهذلانيءباءالاواسهأ مث مو سا :كاأديمىلا ةراشا اذهو. ىلفاسرغسأب
 بسنلا نالئاناخالا ةبسنوإ ,ءارهط نوكسااو :كرأاوبا بابلألا وأد دعرا

 تازيقلا عفرب تا !!ةدحو ىف لكشلا مدصعب ةغيصت# .انمالاوتارثكلاوتافاضالاو
 مدعلا ةهج ضد مضابفنالاو ةكرحلاثال تاذلاب صال مجري :لكجدعلا ةوج نم كوالا ناتوجو ء1 شالا تاكرمل و نانا يلع نم لكن ذو ىل«قاذلا | جت انشب تيد اوى اهعانناو
 سنار. ارا تسؤرو اةياوسفاد طيغةيناشلا ةوطاوقاألا
 لا عييج دوج و تارا ميج | ل اسنأ اواكرحروهط ل جالو تاغصلاو
 زيلاو ددعتل او مادنالا هيو اتم“ ايشالاو مدعلا ىلا عمجرئا-هرو وطن عو تين روك ذم ا



 ؛ شلل
 060001001110101 لا

 :راشأ ىو انلااذهاو تواغت نم نمحرلا اخ ىف ىرتام ىلاهت لات

 ىف صاخ هو ةكرااق نيترو زان: ىءللو روطخ نءىرت ه
س نم. هللا نيد «ليقأك ة يعج ا روصن ةرهاطاضعبوةقسللاشءب و تعئالاضدد

 . ر

 لبقوسنألا س ااحيو سدنقلارئاظ> ةغيقملا طاسأ نالوخ يك قال م خالو لوف

 حانج تحت ةيلذسلاوةيول هلا لك ايهلاو سد ةلارئاظح سي واوط مه صخةلا اذهب م القنا

 بارشنوب سشرال عسا مادام وذال« نم ا نع نورومع م هوذل ا ختوينو:ث اذه مذ مهتمه

 |تفس « مدش نال ىبعج رعت ىون ادهلا لايذألم_مديأ لست

 ءابلاوةدحوال«ايلاةيمجلكف (ىيجرمبإ انأ (نم) ميمدشت :
 (نالاح شوخو) حابملاتبحاسم (تالاسدبت مج ايكانثرمم (مدشنالات) ىفىنعم

 ترصوقدعلاعمدب تقرتحاويعج لكى تيكبانآ (ىنعلا]تنكو ترمس (مدش) حالللو
 صاومناو ماوعلا نمد قرذأ لو ىشعلا ةرارح نءركشأو نانحالا نسحب ماكنت رازولاك

 ةيسنثال نزطاراولغال م مال حاللاىلعحابفلام دقو حالملاوحابهلا ةيعبتترتقاىلب
 ةيمهالل موعدقتناكفقياآو ىرحأ مهلداشرالاوأ حالما نمرثك !مهورثك ا مهل نزلا

 ةنس ا لاعفلا باصنأ عم ماكسالا نم وأ ني”ر لا لاعفلا حابة م ماكل تاوأ نأثن

 هشفنم سأسالثل الا مذقءاط نبا لاق ديب مهنمو ءسفنا لا مخ ىلاعت لاقنب

 تااشي ا اندافأ (هينت) هيلع هل لانا ماكنت :ةلازج أو هيرالا هيلع لك نيش هل نكيرل ال

 بتارلانةرهاظلا ناانراشأو أر كسجلاورملا عبو ملكتي و عبشلاو علما نوفلأب لمكلا

 ةيموبلا فاسوالابتطلتخا رمانعلا دقق سكل !نمبلا تنراناذاحورلاة د رألا

طر نءاهادسعت اهلا "وجه ةنئاسورلا ةيكسلملا قالخألاو ةيعبلا
 انىمهفىل_مالا اخ

 ةروجعم مى ءالا عطول ةروبعابنا الآس ديعدقتوةترفلا دعبةلسولا اولا نحو هيلع

 فيثكلا تفل | اف ةقرغل ادد ةلسولا الملا !احنسحراهلامءو بوهاذهو قيما امنطو نع

 هبه نكس اذان ءارتع وي لكفلا «ىح ىنالاو صلاخا عماهو ةتارو ىفافلاباهوب»

 تقيس علخ تسل ةيدلالا نايانعلااهتنراتانو رايغألابتنأو اهتشحو تلاز هجوما
 ,لاتاغلعتلا نمت صلف ىلا نم مست عبس نيل ا ةرمزؤ تلخدو ىتحرأ

 ةدحوللا ا

 ن هبال ل هكسلاعاشلانافيرسلا تيبلا ١ «ىه*نملساسحلاو هتلاقي رطن تةقوو

 موكلوفرطلا كلاذل معوعدبو قيقلسانا ١ نع منو رخص لب نيدشرت_لاءاصعلا ىلع

 ةكربب نوةرتي ى- مهتجردو مهنتر نءالا مسنودشربالو مط ويفالا مس .هان

 احلا«: دحأ لك نأ ع



 فقل
 بئاغ درفمض ام لوف (دش) هنطن نم (دوخ ناز لدا لك (ىمكرم)

 (ينعلا)ىرارسا .!(نمرارسا) باطب(تهغ) ملا نم (نمنوردز )ىحاصع (نفنلي)
 ني ىفيقحو ىرارم-ا ينط اينم بلل نك-او«دافةعاو هثطل نم ايحاصمىل راصفح ألك
 ثانلك اومهغيرلو ىلا جون" ”يينعارلذغو اةلئيرشالام:أاماولاق ةيرشلا ىلا مهرطظادّرسع
 ناظلا الا نوعبتي نا ىلا :ةرةعلا مهراكتن هآلإ الا تارابعتاعنو ءانينالا مسلك

 كرد الئذا اةميَم فهما نانهتلادحرىواضملا لاق (ائيشوملا نمىنغب
 ىواضبب!ارمسفف تارلعلا ىف ةربعلا امناو ةيقيقملا فراعملا ىف هلرايتعاال ناتلاو لهلابالا

 فراعلا ىف ةرابتءاال ن اللا:نيعبلا مسنالا كرد الةيهاملاو تيهام ىهوئداةقيع
 ةرهام ىه موقلا حالطصا ىف م .1فراعملاو تايفرعلاو تايلعلا فهر ابشعا ل

 م-مول قءايلرالارارسأوثايفرعلاوتابلعلاب قلعتب لب ام قاعتي .تالزعاملا
 نطل نان نال اوك اء مالسلا «.لع لاف اف سارغاالو نال -خدمال ب

 نوكي ىتسح قيفشلاعمبتي ونآظلا الرتب مهرارساللوسولا دحأدارأ اذاف رالاوللابذكأ
 لوقي و رق اذ هلو مهمالكن ع دعب رمدغ مهرارسل نالاغيف نم ابئاورهااقلا ممل

 ىرس(نءرس) 6 تسنرؤننآ اركوكر عن جليل تسيترود مالا ممل يول
 (نيل) ةديميث سل (تينرردإ لاكن افاكب نم (ىيم'لانزا) نأ

 سلررنلا لاذ (تسينرونا ]تالله | اررشوكو مثج) الار دنساةادأ نكمل نه
 ٌناكب نما دبع 0 .ءل كرس( ىتدلا] مه لفتااهسو ىلعروتلا نمدارم اودوح و م

 لق وقبول ءاوجا ذسهدراغلاو عانس الا ةزخدذالاو نلل سبا وكلو ىصأت قياكشو
 ٍِ معقيقح معرسو مو«الكن عت دبع ريغ لهكل ارارسأ نا عسنعةنلا ىشر

 ىلع سكعتاراغالا نم * ىربىفاةح ىفاروي بلقرارم:
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 اونملو يلوالا ةعقرو ساو موفي) نوركشلا كل ذك لالساا ىف- 0

 روعشريدغ نم شه دفرتوس لوفي نمعي مما اراتناو ةداعسلا نماو دعبأ هولا مسوب
 'ىربلارغ اىسو رثدهاشلاف:ثهداملاهذهاملثف
 تو يعمةلا ةهجو هللا ماك ىل_ مامالاى ديس نءلفنو ىلاح نسحو ىوهوملا دو>ولا
 همن اذان قبب فرأانااقح نانا ع-لوغب لاق الاناتلومباموا »أل هلاةةسرفانلا
 ريم ا لعن توحي شعب دحاو دعما دعلرظاو ىنا!نم همهفن ىعم ”أ ىرتاك للمكلا
 مالكم نالى ذاك مدعي وهام ى :ٌرلرخبنأ أسساكلا دشرأل مزاللاو الغي صم اغيسهضءن وأ



 .غاذانلااذهر لو رخآلاب فوم ميتاج لف ناك يااا باقلا "

 اقفل

 تاذراؤنأ ىلءعالكالادب ريناكا ناتآرقاو ايلوالاوءايبنالا مالك راقت ملكش ةددس |
 هحورهتلا سّدقر قابلا دمحم لاق مهرار ارمسأ ىلع علطب ثلذ نمو مه هالك ة آملا

 بانمل ناك ن ل ىك ذل كلذ ف تاىل اع قا لانورصو |موكملو «ءالك ىف

 لاما ىرساوريتعلواولهأ يتحتم
 ناس دارسك كيلوت س:روت-م نزناجوناجز

 اروتسم) تدبلانمح ورلاو (نتزذاجو) حورلا نمندبلا (ناجزنت) هب
 أروتسد) حورلا# هد (دابسم) دجال (ارسك ) ن ) نكل (ةلب)روتسم 5

 نكد ارو:سءريغندبلا نمح و ,رئاوح ورلانمتدبلا تأ [ىنع (ىعلا] ةزاجادحالسيل تن

 ةرهاظلانيعلاو ندبلا نمسك ىنانالادوجولا ناش ذوح ورلا ىرب نأ ةزام ادجالسا

 ردي لب دكردتال ر هاذا نيعلا اونطابلا نوودكردتو هارت
 الاو ةوامْثااو:داه-!! ل ىهو جو رباعي وساق! اباضمي و

 اذهلورب ر لاو ريبعتلا نكمأ ام اهنعاورمع ءايلوالاو «نا-ل اىلصرسعب

 بارون مول نكي دوهلا تن ,؟1حورلا نعدوولاهتلأ-١ -ا1 حولا لو

 , حورلاتنآك اشوف ررسأ نع حورلا قىلاهتوغب مي
 '>- اسملا لل. ةام لكي آؤ جورلا ىرب نأ :زاجاد حال سيل هحورا

 حولا ةقيق نهرا

 لااهطو هيل ويلا اود ةرستابىوا حورلا ةحالانع

 ةيناسنالاعورلارب مخ نارا حولا 3
 | ةضال بياكل بألا ةملاسعب 9

 براوشا قيم ار
 ضرام برارشلل ضرءناو ةرهاظلا فا ىرملاتاصد ةرارطا هذه يلد تعا اذان

 ةيندبلا ىوغلا تمرح لخو ىرب ونص مهلا ىفء ةدورباا تب 'تيلقاذاو مذلا عماواو دعا
 ثعابااو عطا توملاو ىلكملا رغما للاب اياك

 ىذلا بلقنا ار ىاوبحلا توا !توملا اذهل نولوغب وى. ارز
 هرتز ويري ضرع الو مسج سيل قلاسألا ةفر ,هءرنامالا رزي ز كره ح ورلاب هثعاو ريع
 مدعتال ناب رفغيطا ىف زيك كارداىءد-أر دةبالوتابااو رب رغتلا تحت ءثهام عدن



 قفا
 ىلع أي ررضلاىنعي ( رهكبفررشدب؟ف دصر )هللا اش نا أيس اع هم ىف لاق تولاب

 اذاو ىناورملاح ورلا ةطساوبىفافالانديلا ىفةئك الا ح ورلار ,هوج ىلع فأن الو فدسلا
 ايوظ لاعالاو ضارعالاو لاو-الاو راكشالا ن مهنا هحاملك تدبلا نعاو»طتقاعت

 ىلاعتهللانا لدءاو دبالا هنأ ف ةرخآلاوخ زربلا ف ةب سانت ارو هل ارهاوبع توما دعب
 الافرءبالاذةورمغلاو سعت ةقلخ دعدادعتناو ماعولأب داسحالا ليةحورلا ياخ

 حورلا فمي ركللا ومب |نلانفلاخ فو رعت ن .ىلغأالو عب رمل ادووشلاو ياا بفشكلاب
 روص جارخ الذط تاو نوكسحتا القا اها لاقيح ورلافاسوأر ابتعاب وف ررحأ نم
 نأ مهعب لاقو ىو ر نم هيف تضفنو وذل نمحرلا سفن اهل لاقرو عممجا نيدع نم تاملكا

 هيصتج ع ناب ذايعلاو بداءوسوفلا دتعاذهو هبي هيلع موه

 | باصصأو حورلا نعدووبلا سر هياء هللا ىلس هلأ الو حورلاملاعنم
 موباجأف ميعص ينوون حورلا نع تكسنلا اورمغأوناهتمالا جو ل نب

 ةاروتلا ل ملاوهو حورلا رس مهجأو نينرمملا ىذو مهكسلا باصصأ نا عل سو هاه هنأ ىلس
 | ىهورلاسعلا ىف ةميلخ وامور تالإكللا هذي ثالا او مسرثؤملارثألا ب ساناذا هنا مولا

 هيكل سو يلعن ل .ةنرهوج ركل اور ذو اهنا ع مدام قا لهن
 لدعلاب ىعسهتينارويرا,تءابو:دحاو سماء ءاعقلطأ هتب رهوسرابتعابق ل كلامانار 1
 .- ندو لكلا لقع تاذح و رلإت راف فعلا هللا قاناملوأ لموهيلع هللا .لاقا دلو
 ني .ةجاهل او ريش امدتااو ثودحلا ني[ ءاع .بونراعاب واساةرفاهلاو دعم تاذلاىه

 .٠ هما لاسفناك حو رلان ,ء لكلا سفن تاصفنا نيو يكلا شتا وعرد 0 5
 0 عا

 عمك سغلاوحو ارو دار ااا
 3 .تدفوتاكو ةبنا ا ا اذ و

 تراوطتو الار ةدلاق اناث ال همس
 سو

 ةينارووالوأ الذعحو للا ةيناحو راومموسغتلاو
 .ايرقماكلم نوكي و قلا برخوح ورلا قفل باقل ىدتي 4 وح ورلالسأ ادب ءىلع
 ,لكوب وح ورلا بناج ىلا با دصغالا نم هعئم ود سلا ىلا باقلا بذح قانلا لملاو

 تاذلا ليك نءرس وبك ةعببطلارصتر علك النو وةروصلاريبعتل ةعيبطل ماعلا

 ىو



 لالوق ةهببطلا دو سيم دع وانأ طم. كاوا

 ةيفاسس ةدحاو ناتجرفاهلو سفنلاومسملانيخ زرب ةسعيبطلاو تابئاحورا درا

 ءامسالاث بح نم سفنلا سكعنتهلاذسحو سا ٍ ةردك ةدحاوو

 دة اهمتاناويملا حاور أو يناوبلا حو رلااءنو ريدي و روك ذألا جوال تاغملاو

 نينوكستانابنااحاورأ نمىه.يطلاحو راد دو مسا بنار دكسعلا حولا

 ةعبنو ربعي ىناوبلاح و رلابةسكعتمسفالا نوكن مو ةسطار قايثااحورلا نيب و
 ,دعىدعا ثيدلا فت دروهنلا هواي ةراتثالا ىهر ,سةنلابناوبأاح ورلا

 اديس حف ىلانهتلالاق (ءيبذت) مولا مالكن م هاندفتساا اذه 3-5

 يف نك ةماكيى طنا ىه ةملكلإاو هتءح و دوم ىف ااهاغلأ ءالكو مالسسلا

 وهو هنلارمأ نماوكيح ورلا صا هةخالوءرمأ ىه هلك بأ ةطماو من |

 دج ويملاذا اذهيلعتدوج وبلال لعقيمب «مالاو حو ولا زا مئوكسل سغتلا ىنطن تلك

باتت انالا سفتلاوح ورلارو ولع ىلءىلبادرذعلانالع ثلا باطخ هج وتنال ملا
 

 بالا نماو ربعاذاو مهسفنأ وفرع باقلا عرحاولخ دوأ اغصو سفنلا هاو ربها .الولا

 اوربع اذاوحورلاروئاوةرعح و را ىلا وسلا نماو رفع! ذاو» ةرعرسلا ماةلاوا سوو هنا سو

زم ,ءاورب عا ذاو ىنأا دعاوي حورلا فر ءاذملا لزنا اولسوو حورلا نم
 اولموو اذا ل

 اذاةرلال لا تابلت دب و لاول اراونأ ةعشأ وب .«ةقيةطارع لحاسل

 حورلاالوح و رلا نما ديلانا اولعو قلاب ايا: وةرعدوحولا ةينأنا نماورمع

 درا! نءراهتساا ىتلانمرمالا اودآَو 3 ١ اوفرعو نديلا نء

هناك امطفاعطت تءامتو قارفل مهزو دس تح رشا اك شو ءرمغل نمو لءاكلا
 سد 

 لاذاو بوبحلاةلءشىرثالىئااك نوكيتوبارتاو «امملا الرتتالا مادامكو

 لاجئ رئالرب غلا نءكينبع ظبرتلاذاو ىلوملاةلودسرت قتال ئوهلا»

 ارارسسالا*!.ىقاسنكتالو كلنا ىلع ملا

 <ئادراوربذعأدب ومئالساومقر

 ندوين مةةنشمهاب ذا (دابْسبن) راسلاهذ '/ (هرادنشن ؟نيا)

 ةقرعراتىامثلاا تود [ىعملا] ءانفلاووحلا اهو قنللالى تسبو نكى عم رص أ لم

 نأ دوحو مالا ئارانلا هله ىلع قوتسإ ولعل نم
 أى دعلا وىو؟علاقارحالابىاالات ت



0 
 4 !تعمتو ةفاسراار "ا تايخاطشإ ..ةيدمجحلا ةئارولابىرهلا نع

 «شأ 1
 ا ( 1 د (فر

 .باقوهو ىاسنلا ىف موق ثعاارأت يم قو (ماق) بارشااىف (ىبرداك) ىلغلا ىنعع
 رهلنا ىف تو هبارطضاو نش علا ناءاغو ببر غثا اكو ةدحع تالاح هلم تير هظة لا ,ءاكل!ىلولا
 قشعلاوةبحلا كمزاللاتالاحلاءذههل سبا يذفاورأ, لالا ىلءأثكتناو رافوديزأذ
 قدما تاسونغلا ىفئيشلا لاق هلا راركتالاو .يغلا تالاا ىلا لصي هيدس ىت- ىملالا
 هوتفوهتبايحّدشأ اونمكن لاو ىل[عتملو:قكح ا )دش آرغلا ىف هنع ىنكو ةيحلا لارا
 داحلا موتا فوباابحرا مىأابح ون : ثيلاعت

 :؟نادفا 0 فدو
 م راس أراه شوا ةرارح نم مس نسل ىف نيذلا لالا

 مالك اوهم"و روعشلا نءاو» 0
 ىلا* ا.مرالا مولام سأر ناكو ىلا اكن اجنال ىلا

 اذا ار شالا را ءاوفرحو قشملا سم راونأ لشاب ّت
 « در رات زاهروفإ رج ىلإ ىوتنم نالااكبلار ع

 8 1 0 ايلا (ىرابأ) 0 ل
 بلا يةيهدربلا مص

 ديرذ 0 "لاهيا
 بوب 0 [يسعلا) قرشا درا ضامن



 2 أبرشملا لات دقة : اونا اب هتاازا
 ات وتلا هاب رشا رب هربغ نمانتلعج نيدشرملا

 رمل العلا دس ثرلأ لوي حور
 2 وماسقم لكأذ

 يمتد نسب
 كايلاو 0

 ىأرن (كيدك ) فاكلاب الاب رثبرع ةيئوقلا# فاد, قار اوةدحرللا ملغ
 ةدحوللىنا ب مدع يراك ماوذنسالاو

 ىأب حاسءىتلا لش ىأرهنوابتو
 ةراشااذهوةالولا لهالزجاع ,ك 1 قارن كر د

 نماولخ مسجلال هب و 3 0 ّ انعام لابتارل

 تكرار تامل اانا

 دولا ءد>
 درهم أةحاوت تارا دج

 اواسهمدعو عاملا ناف 0
0 : 

 منك مح ل١ ةبتراولا«انغلا ج وال اولتعا اذا مهلا ةاوأ !اةلعو باعسلا رم
 علة نم ينافي رحنا مءاو و هظارك ذنع سالو :رادغ مهواثاللاجربجوم ىلع مهتدحو
 ةثيدرلاق الخ الا نم صلختلاوهرويزا .1 توملاو انو :لأ لسبفاونوم ىنعم ل هنو ةبب ةيناثالا باب

 ليئالسااو موصل ادايتعاو :رازلأ تار لرخد درعج ثا دهاجل انوكمت الو تاده جلاب

 ىهسملارهاط ىلا رسأاب ىمسملا هئطا نمالزا: بلل رطخع رطاطعاو ةيريتالارطاوكلا شب

 لا 0 ىرتسم 0



 سفنلاوأ قمار ,طلاخ نوكسسعرف ىملاوأ اينالاوأس ةالاوأ ىلا هتهّللاة بم نمرهسصلاب
 ةينامورلا ءاوقلا لصح يمهلالا بلا هريس روطاذا كلاسلاىنعب كالاوأ ناطيبتلاوأ
 ىلئاذااماو فا حررط انيوهو وقس .ولا لاجتايلمتس قليذ نوكس ةيناهدمل او

 /لكشو ةووشلا ةروسب رهظناو ىناسمنوهف ةسينامسملا ىوقلا هبتيلغو ابناللا
 ١بعرمم ناو فاطيستلاوهف

 يق'ريال اهعننم سغنلا ثايهت-_م نوكيةازاجلا عقون تاعاطلا لياغم كر طخا ذاق قدمو مف
 يم ةراعتسادار هفيفح لع ولا يلساوداحلالاو ىتاافإ رح نوكيا الو لعن الا ةئاجإ
 ةلج نمهيبنتسبنأ بجاولابل اطواشراءانغلا رهأ نم دادارأ نا لوي هأكد_ثرملا
 نمل ةعيبطلا ىضتتمو تافلتسلا 95 ديرغتلاو درتلا نب رطعيروالؤأ هتالزا

 ايللا«ام هيلع اضيشم تاي حاراؤبأ هيف عابفا

 تلات امغن نوكسف ىردلا بكوكسلاكر ب

 يه هرسهنبا شكة لزق ك2 قاد سيف هريسغ نع ضارعالاو عرشتاا.

 .ر(ةيداك

 تول ىلع ةفوةومال ولان ارق ايتشالاو مد 3
 ماجا ادهرخآىف المو 2111

 لسان بحلاره « ضرافلانلاقكر مام ادقايح ىلمتةىنا و امال امنا ىفرلنتا
 .«ةءاربحلاةايلاغ شع «لثم هو يضم هرا » لوس ىو ولام ىشحلاب
 نمو هتبد ىلع نهتلثق نمر هنلنق ىنبحأ نم ىسدغلا هدي د ىف هللا لات «لئق هرخآآو متسلؤأو
 قبر طلا اذه ىف توا نكولو ودنكيمنوخر ب ءازُثيدح ىف و ةوةرسا ذهو «تنداثأف هتيد"ى ء
 كرم بايو زرضلاو ةدئافلا كرثيدأ ديرلا مزالاو ع ونتي نكسلو نامل ادسحاو



 هنعلوزتالاو رسلان ايلغ طرششر هداشرا ةيتع ىلءهتدار' ةيصائوضي ودشرملا: رع هردص

 ثيدح نمربخ مها نكي مونونحيرحا لاول للا لافعتاول ة:ءانيذلا نال ةيادهلا قب ركل
 5 "نوكسسوي نأ كح عنونحل هنا سانلا لوغي ىتح ا

 ةرومطمىف اوشب هيلع مهام نفل ا ءايلو الاو ءايدنالاوأر ال لذارالا نك ارحاسوأ

 'ررءايلوالاو فادخا اهنمرك اتامو فانثا ام فراسفام وف. ىله مهراؤأ ةيدض

 بهذ اور هل واوري صخرثمال [نمالا م ءاسماوالاو «ايننالا لكومءالسبلا وق ىلع ءايبلالا

 انه (س) سد ىذه اينه< (تسين) لقعا امي دعربغ (شوهىرخَ) لمعلا اذه مرن 2 (شوه
 ادعم ا شوك زج) تاسلا (ارئيز) نيسهلاةادأ

 مرد سبل علا ذالاربغنا_الرتشمى .ءاو شاعملا 2م بل لمعلا

 الا مئادهأ ثةنودهاثيمهنيذلاالارارس الا

 مهتؤقبورتشإاك قوش ارانبنيهاولا وو ثلا قيحرب نع 0
 |رهاوب رهاوزوةةلا تاكنلارخ اوه او تقرع شم نوبحللا كل ذك ناسألا عا

 مالا هيلع لاقاّهلو نوشلا! بار اك مالا ءداذآبةيناحورلا قئاملا تارابع أ

 ىاطسلا دبر, وبأ لات ءئش اذن الئ لكتمج وهلال مكمل اتالإل ايندرومأبلءأزتنأ
 نودهازلار نو دباعلا مسمةةمدشتبا يف مول يملا لإ نم قم

 اوكف دشرملا ديل مولهع حا 0 .ل لص م مهسو
 ىونذم الئاقتفنلامث لا موأ أن مهلاوا أو موسفتأ زل انم ىرتاهَللاَنا ىوخس ىلع

 (اهزور)انمعىف (اممشيد) دس ءأرههأا ودع اخ اهزوراممةردإو

 | قارتحالاومؤأتا1ف (اهزودا) 0 -) مانآلا

 ااذ-مبو تةوالمايالا تراصانهعىف (ىسعلا) ةةفامومب ا ارمه)أ
 اضاحاءرب-غههمو ماكستما سفن ةغيسم» أو قارت>الاوولالاعممايالا تبمطصا بيلا

 كأنو هيوةلا تان هنوكة لاسراخلا بيرد نعايكاماسشبر ربخأ ؟بالطالاضإ رعتو متل

 دودعم هاو ةرطت ىلا وواسع كلامو لت هاك نو« جرن ءءااو فرطذ ىذا دءأال

 اقل اهذهان ديسسر اخاف

 0 8 لاو ناب انمبأ بهذ دهالاو ,ىم اب سدقلا

 000 0 . ىوتثم_اراوفواوكيإ

 ابعد ادعت هللا لع

2 
 زور) توالت راسم (دشسا



 ةيب رعلاءابلا عفبألاب (ثسبن لا بهذا ىأ نفر نءرشاعصأ (ود) لةىأرشاح
 رام .سمأ (ناسم ) تنأىن (ون) فرخالعأ الوم تدينو فوالا نم

 لان) كلثم (وتنرح) تنأنما (مكتامإ) قناع
 تأ مدفوخالوهذا اهل ثبهذنا مايالا (ىهلا) في يطع سراقلا ءابلاعقب

 ىأ الهر لج ىلا دوك .أ نكي ودشرأف باطانارووتالا اتالم تن

 يالا تيل لن هزورشا لاقي نكد هربدظتالوقلا اذان د 0 لطم
 . رولا ماعلا نماولرناو اومتغي لان داشرأب أل! ءاياوالا ىنعي درا نمةراعتسا
 نيدللا سعثومونامزلا د_ثرم نان هل اهتنرأ !نماذل مغاللقانأ مغ ىأ ىوتءملاملاعلا ىلا
 نه ىلخ ملاسعلا نا ضرفولىنعي تيبلا اذهل اردغم فلاسلا ثيبلا نوكيذ هلريظنال الي غكت
 مم اباباق بح مهد دعتساو اللا لاو- أور ءاسشو فكن يلا سون يشلا ماشا
 ثن زدربكره ٠ دشريسّشنا ز ىهأنزج كرهإو ىوندم ريشر ىلا اد واوةنو اغنم

 نم (شنآ رز كمحااو هر (ىعام) ريغ (زخ) .) نملك (هكره) ) مدشر دلل
 رهاظلا:راوطنءاملات ةراوطلا 2

 ضام لعف(دش) نابروناعبشى»؟ ( م عشت عامه ءلكو نطابلاةراهطا ضيفااو
 ةلاثك ةلمطلاه ذ_هنوكتفة ءقوٍب يسنال, نكن ملك (عنإ زور قدكره) راس ومع
 بدس ةصرغلا توفنا نع ب انك آد نادعه دسن (د كريد شنو دإ) دورغا نع
 ةءرج نوهت ىهل الا ضيفلا“ام نم .ةلا ثلمسرباغنأك لك( ىعلا) نامرأعا

 دب لمن مله نولوغب و نوهبسش ال ةةيماسا له مسا «كمو شوه دمام دج نمو ناركس

 (عارسم) دب زيأ ىلا بتكىزارلا اذا م نأ ىورو ة-.:ىمفلأ او ءطةورحةئاماون رجول
 تيورالو بارا :ا دنا و ساكدهب اساكب اا تيرعش(هباجأف) « هبح ساكن

 هرمهب رتغاولولسلا لمهأ داع هوس نموا دعب«
 بيمأةسيلخلاكل امه كايرو ىلا نعدءانغتو لامآلا لاط اف ريستلا
 نمودُرب ونأ ينال !نمو ىزارلاذاعم لوألا ةيثرلا نمناكف !.بصمدسافلا بأ يوه سيلو
 اولا ناهربو نيفرا«'ناطل اكن وعنافةيفوصلا سابا, ونورا !ةكانتلا

 اطل رفا + و ءافتك الاهل صدعامىرلا لوغب

 .رعش) ضرافلا نب'لوقاّده ىلءدهشب و 'ىر4 لص فيكن اح طغلا ىداعلاف
 «:: ىلع مزملا هنافا با ارك تعم نءو هاب .اص تاك اسندلا ف شيدالذ



 هرع

 اارخ

 ((اغإالسأىندج (عش) ىوتسلا لاح (هتحلاس) دال عج بئاغدرفملعف,دبأ
 توكسلاب (ماللاو) بواطسمالكلارسفت [امانوكنطس) اذهدع» (س) "يلاكأ
 نا اذهدعب معاناذه تلعا ذاق ةيسنملا مدعلادبأ ىوتسملا لام ىلا دحصألو ملعبألا (يملاز

 سبل ىأ مال !او مالكسلامتلوقنف ماكستلا مالكب طاخملا مهغيرلاذاو بولط مالك اريضفت

 بح ماكب ل تاغصلاوءام-الاريسب ديقلل مالكا لوطي نأ :دحولا تاماقمف ثاهتسللا

 نيل ساولا ةمهزيف لح ديال كسل قم ا فاصوأ, فا تالا فرست لو ماقلا

 ادسبع لماكلا مكحلا ىف
 لكو هط#ف ط_فىذ لكى طعب هئانف ني ؤاممالو هناغبن عمو انمالو هدم نم يس ءةرخالو

 ةمحا مره نم تارثكسلا دوحيوك د هدا لوظح لوسؤلا نمهوسغلانىمهتنا هقح قخىذ
 ىوتثم لاففه قع نوعسسعي نيكو هقيرطاولأساذهاوعم-الفرذعتءاذهو روعشلا

 ديقلاعطقا (لسكيدن) مرزشو مسدس ىئاولع « رس قاداز [شابلكمدنب»
 و (هان [شاي)
 عطا ىدلراب (ينمما) بهذفاو ةضفلا ديف (دزدنيو يسدنب) تنأنوكتىمع باطغلا

 تاوهشلا بح سانلل نيز ىلا هن هومترظنار بهذلاوةشفلا ديب نوكتمك ىلا انكر ديقلا

 ,دتيالفأ ق اوهلا نع ةرابم ىلا
 هل تناكمديفت ديف أ بلةلانالبآملا نحهدنع هتلار تا اد+بىدهت ةءزالقلاةالامنرغلا

 هو هجر دب دبع سعت مهردلادبعسعت» اوهههلاذختا نمتيأرفأ هتدانع

 الو لزأ الئان لكلا ةداراو زحلاركذ ةةب رط ىل-ءةريثك وغلا نا لامطباو ةضفا او بهذلاب

 ىأ الدوجو ةزوكو رعلاتبصنا (ىعملا) دعك زو رالبت مسفريدقتت (ز

 !نملكتأب رعشياذهو و مهسالو بيمناهمهكسبلو
 نرارسأ ع علطي وىىوسلا بح نم صاخب سل اذ

 غلاف لعدم امل سيلومالكلابسةلا م نأ: دئازانه(ردر مالو

 «أطع نبا

 هقرف نع هز ميت هعجالفاروطحدادزا باغاذاواو هصدادزا

 ايلا( ىنإب) رادقلا نع لاو ميحد ركوب( سس ىا) انو

 نورد ادت "افئلارم اواو ةناطيسكلا ىلجاوهلا

 ان: الك مهفىل ع تردقتاعق نافتايس هلة

 (2) «ةزورادبت هسة دهكدنح هر ةزوكددار
 (ىزيرب) قانا !عارسملاوه طرشلا بوو طرشلا

 نوننلاب زوكىف (ةنوكرد) رعلا (اررحي) ئذلاف بسلا خيري
 كيسم-) عسيومءنديخأ نمتشم (دخك) مكى مع (دنجإ

 .ارتلا مهل أ نال ةطغلاوب



 نم انغال ةدحولارح ىف نعن ةرطن ىزنو هريكن لاا مهو موكب هولميوهف ليل يد
 ىوتئم لاضولاو نافرعلا لام سأر قعانفلاو نامرح اودعبلا بس صرح انا زرلا :باَضم

 نيعلا ةزوك (مشح ةزوك) يدشن ردريدشن عناف ف دسان هدشنإ نأهيرحمش
 فدصلا نكيو (دكنعناةفدص) مادام (ازالقإل (دشنرب) عملا ةءالعفاآلا(ثاسي رح)
 نكي فدصلا مادامأل مل صرحلا لهأ نع ةزوك (ىعلا) ازال العب (دشنردر) امناق

 "0 ممريسسب نعول ومالا امج القص رحلا زهأ نعأ ةزوكمادام ىأؤل والاب الم لامناق

 || عربون ابنها تارطغي عنقي ف دصلا نا ىدعلابلا لالز ءام نمألمت ارا (صرماءام نم

 كلذك ى أر دلابألل علا ذكسص نكيرلاذا
 | ةيملالا فراءلا ىراردب أل غملاندبدة_ءانقلا ةنملاذا اذهاب 5

 ةبه ن.ةيلالثابولقلا ف دس ىفتاذلاءاهمبصس نم لزالا ةف ةرعماناسن نم ةرملاغتملآ

 فصلا عمملاذان العمل ع:هي/ ف دصلانا مادام المت ل صزملا لأن ءأةزوكلومتو ار ابغالا

 تاراطغ نم ئش ت لهنأك ةلوبغمربسغ :ريكي متنا الاس ناس ءامتار طذالةءاو

 واه دشالاج يف ثعزدمابا رهط ىرتنم لغاز ي شالك ةعانقلا بجو مق عنا بنءام

 نر ىنعج اهرسكم( .زءادرلاىعج (هماج) سلك التر هز يريشالا,ىلكبيعو صرحز
 أرك ذمدرغضام لعف مث ئثلا قش ى فم كك ةدحوللءابلا (قشع) ةراملا

 أرك ذلابهدرغأو صر-لا نم (صرحز) ىشعلا نم ء«ادر فرخ ىذلا لاذ (وأ) بئاغ

 نيذلامعو رابخ الاقي رك ةنالثقرطلانانةيدرلا لاعفالاروهطظل بس هنوكساو هصقةدإب زل
 وي رطوليلق لثأ هتم نول هاولاو لب وملادهو ىعنباك ءرمدلا ماكتحالا عميمج ءادابنولصإ

 السن الا لب دينو سفنلا ةبك تو !ىلا نولاضي نبذل مهو راربالا

 نيذملا مهو رلك د نوادخ انالوم هبلا دشرأ ىذلاراطشلا قو رطو ىلوأ لقال نما ذهو داب
 اذه رثأمهل قبب ىتح انغلاءانف ةبثرمىلا اولسوو قش علا راش مهدوجو رديساوةزح
 .رلظتراص (دش الاب ببعلا عمجو لكو (ىلكببء) صرحا ن منان قرعلا فرشأ
 بس لاذ قشعلاهلريسيتىأ هءادردحولانموشو قدها نم قرخ نملك (ىسلا)

 ولادي نم ىفا-ةتلادو ولا قرختا اذان بوبعلاعيجو صر 11 نم قنو فظن ىشعلا

 نان بؤيذلاو ب ويهل !لك نمروطوىناةلادوجولا ل_صح ىتتناو
 قدعىأشايدا ش9 ىوتنم نولوغب م, اةراطشلا مهوب رطل اذه باص أو لولعلا

 نك قمترضاحرمأ (نشاي) رورسم (اش) ام ىاهتم لج
 (امىاهتلع هلجإ ىأ) بوغرملاببطلاا

 بط يأ هامىادوس وح
 (امىادوسشوخ قدعىأ)



 .كاهسجوو بيبطلابق شهلا هحو رها سا دبش (ضلا) انالعلج

 "ا لامف ىسيلالا لاما: ده امين فارو رسم نك ل اغت هبط او ضارمالا

 ) ت) قذام بيب انلع عب م تن نمإو ىصق لاند سمن ىلا هيدسانل دو ىذلا بوغرملا

 ءاوداذ_هوبرعشلاو لك الا نع عاطفن الا شعل ةءالعو ةينامو رو ةيناجسخ ضا مالا

 ربكم |ناإ امورءادث: طخ لكس أر اين هلا بحو اود لكسر درجلا وو مىفا مج

 غمومشل ريكا كلذك ناجالاعممتمال

 (ىاوا اود أ امو سومان, تر ىاردىأ ول ىوثثم لرقبف
 ةيحنل نالخألا دش امال لا امهدرذأ انراقو راعرانربك(ام ضو ان

 نالرك ذلا,امهدرقأو (امسرنبلامونومالذا) ىشعلا بااسخلاو ثنأن أب ( اوندا)!

 اب نوط الفا ىنسعمو ةبثاشملا« اكسل ادب زيناثلاوةيقارشالا كبل ةمتان لالا

 تاقذام نابي, ط د رو سلا ضاسمالا ةلازالا ءدسهنااكيف امه رهشلاهمىأو مل ارمثكو ةعفنل

 الهلا بذامو اكل ألم دبزو قذاحبربل ل ةونعلا ضارمالاةلاز :الوشعلا كاذكسس

 ماعقينا

 هللا انسدقانداء أ امس اود تن ن ماب (ىذملا)

 ل لايالا سردنتال + يمذلا لاقلار او ةمهبقلا ضارمالا نأ هريس

 »ْ دش ةلولفارو دعا ١ 8 ىوتثم ريشي هيلاو
 بفذرأ الزلتالا لعرام الفكي يدار - (قّدعزا) باوتلا م (لاعمسج)

 اة هورس ةلملا للشر سول را اك النالاقرذ

 (د-2 الالابو) صرأ ل ىفأ ص فرلا فليت ([مفرردموك ) قاثعااردقؤلع ع

 اهلهأن | نهراسفاملبهذر كالقالا قعر َوَدْعلا بارا معلا 1

 م /1ىلاق 1
 ىدعلان .انيبروطركساذولو روكا! حور راسو شعلا أ [ىتملا) فارعالاةروسيف

 نبع ثعلانوكملوأ ا اركسةوك ةلام ضرال 1 و
 ادن ذ

 ا تعفأ قلع مهن حسأو ةينانالاتوعنو دب رشبلا فاموأ نم ىيوقف قيلخ نك بريت



 ر.لاوهاذ هو ةيئاعورلا ةعببطلاو ىوهلا لبس عسّئالو ةمقي راعلا نوناقو ةسعي
 نم ةةيلخ هنم لصمل حابشالاملاع ضيضح نا حاور الا لاعذو رذ نم خورلا ةئعب ىف ما

 «ىجي د ع هنفالخج نيلاعلا برة ةيلخو «ةغياخ نوكيىفاب رلاروتالب اهلا امو رلا بلغلا
 ملا ىلع صح انو ىنب ب ردأو است اميل ىسوم ءاماساو ىلاعت لاثاك هب رثاقبمل حو رلا
 تاذأذإ هيفرثأ تافاكسما عادم ثرادو ثاةدلاوس نم برعشلا تاساك لع عببا.2ن برشا
 دئءهملابثاناسل لاطق ثادراولا برت نمر كسه فا برطش او برطف تاماكلا عامه
 برات قوذلا فة,هلاىتاودثابلغو قولان طالس ءاليتسادن»و هطاس ىلع نكسملا

 نال او بوه ةسنانالا لبح بسعتو بونكم ةب
 |لبجلا ىارظنا نكسحلورصبب ىفارسب تنك ن مالا ىفاريال لاف ىفارثنا 9

 ١رسناك امناكد ف( تعد ) ةيناثاالع تمر اناث اك ددلعم هئيألا ,

 هلا مغ ىسؤتناو ريما نءلأتالوارم .
 ةيشلئا تعم لاقهتبث غنم قانأالف انمسيسومرغو جاور روطال
 تكف كنانسب قافسوكناذيقاذ :ةبنانالابدسحأ الاررالو دلني وهروب ىرتاللا
 نيةشاعلا ناطلساذ كس نلنا نروح لها شممةشننالا تعفتراو رم او فارلا تنأ
 قرئاسا نياسرلاو ءايننالاءاثرو مرأى ..نئافال الج الوم ةريذج نيا ساولا ناهرب و
 ىلع تاصسول ت ة دكت ىفادج 9733235ج را دبو ىنامورلا نيسوخ بانج راهم ىلا
 ةقالعمركتةءلخ . زر هنف:دكبولار هج نرجس بعون اراك راتسأ درك تاذلادحو
 جره: توسانلا ثاكرد ضيطح نمةقبمحلا بالطو ةقب رطاا الال_سىع دتسات قطملا

 اويلاريثكن ار عشأو تادراولا بار اووكيلرا ,ركالا وأ ىلا
 ىوعم# و ىت لو خز ندب ىو ولئن مح ا او
 (دوخخزاسمد) مقلا نمةفسُتلا لابو عموم ءابلا ( باا) ) <«

 مالك (اينتمكحسح) الا (نم) ىئاارمم سمار (رج) باسل
 ىتفشم تنكر لىأ امةاوهراب> - اصنىت عمتك ول ىنعلا) /تماكست (ىع دك ارك
 تروم أرارباك مالك ناك كل تل ايغالا نموا 0
 نييجو سا عمم نمو « هعاضأ لاما عم نو . .٠ تغارعوج بغلاف زواكن م مكمل

 الراهز ماتا مادري ةمكملا اواستالل ذ

 انزو ه ادسدشوأب 0 ره اك
 ذابزمه) نب دع (ن ) بئافلاريمغ (وأ) نملك كرمز



 ىأنالالب راس (دشتاب زيف) ادب راع (

 تاماقم معاق مسا اونل نام «اتؤراْة ذا الا (اوهد -هدرادةجك ) : مكي
 .ةمغن ةثام لعين أك ولو رار الا باصمأ عممالكملاب هلا نملك (ىهلا) قسؤللا

 ناشطعلا الا «الل ذل الو ناعرمل الا ماسالا لرب ل هنالء ديم ةدحاسقو مكي راض ءانغو

 اومغاو مرحلالا يلا ىثفبالو مانمشتالا ةلعةيسنل هو كترغي الدرؤالب لبابلاو

 لباب زسلزارتت ه تشذكردناندو ترك ةنوجاو ىوتتم دشراذف
 بهذ (تقرلك) :نيلعتةاذا عابشالا .ةيسرافلا يا مشا هكدنوحإا مت تنكس

 | مالكتلا نبا :دئازانه رد ةظفلو هنفو تافودرولا "سمو (تشز خسصرذ نات ككو) درولا
 نم( ززدس(سبألاذنم(تاز) باطغقلءايلاوعهتالىأ لابقتس !قنلعف (ىونشن)

 مم !هنقر تافو درولا به ذال(ىننعملا) هسأر لءتامىتلاةياكسللا(تثذكس)لبلبلا

 ءافرعلا نم تو كسحلا | نيتاس ىفنودعا ه1 كا ذك هسأر لع *رمام ة. :ليلبلا كلاذ مدعم

 | ىلم توسانالا لهآ نم لامقلارصبقناغذالازلر اذ (نهممسنالتوهاللارارسأباو هغناذأ

 فيكلابنواعب بولقلا«ابا !لمكملاو زاعلا ثروت ضأ رمالاو ضيم سمول ىف بجود
 هسحالا_عو دس ىلو الا ةنتالث حالسآلاو جال علا لب هتالوتلا !لاعن انالءأ حال لا لاق هلا

 ىذه نال ةقاسهملا ةيناثلاو بطحلارانلا لك: ناك تانسملا لك أيد ا نال ضاردمالا
 لاردانمرسا.ةلادشرتسا ا ةتلاش اوبّقيخأ جال قت هلار ولعأ نازمعمم تاومالاابخأ

 |مفلا قالا دشرتملا ةعبارلاو هبل ةيقيخلا نمعوب هيفلم' ناتاكرارسأ |
 ءاجلاو ةوه-كلاوضرسملا ظنلب ةبرشأا ضراوملا نم ةمالنالاك هلسنلىذلا

 نم ىرعيف ةفرعملانيجاعجبو ةبحلا برشا لع اهب, .طلاخلاومألا بلاطو ة:تسصلاو
 نه لك .الاثراولاانالرملاتاذهاو فل [نمدعناو نكبلو ةيرمانلا ضا رمألا
 نع ثنأ ةنال4لانق كيو عرضتق عوذ*الو ةارازسالا فك نيدلا

 ندا_طنارمارتمال رابتعاالو ىوتنملا اظن لدا دعتسا ةيها

 ادجدسش) عمئنمج مهر مالكتل ينباع

 انومشوا

 1 جو را: 717

 م6 هدابعةلمانوشعمةزدلا بر هدارل ولو فنا
 ىلا م باج شاملا ىأ :دحو]:زممااو باع ى دع

 ةلمسلل(ىءلا) نانو تيم قشانعلا ىأة دحولاةزمهلاو ثيملا يل مب هدرم (ةدرضىكاعو)
 درت اذاعي نانر تي وشاعلاو قوشعمتوعالىذلا "لاو باج شاعلاوفزشعم |

 ةمدلا«افنلاب زلزغنلا سوققيا دمب:لستسهنب اهنررتلا سدقل ج رم ةيئرزملا ديق سلال
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 ىل_مالام ددلاو ف اذلارففلاوةءرطغلا ةفرعلا ىهو
 تايلتلابةيدمرسسلا ةهتتلا ثاك اذاف هاب اغبلا

 قشاملاو ةلدسلا قو عم ىلاعت هلا في

 مب راكاوريودلامغصوجوا م واىاو رار ومد شانك ل
 (وأ) كلاسلا جار ريش (دا) ليم (ىل ب) نشعلل (اموفش*)
 ماكاوربف) ىف (ملم) ربط ل ثمىا ةدحوالءابلا (غس)

 دلاءايلا نوكسو واولا تذبىاو ريطال حانملا نعم ةيمههلا
 ِ 1 لح الو غامال بو ليءنكيملول (ىنعملا) ثلاسالعمجار
 بتارلاىلارسبالو ةب رشا ةطرو نءصالملا ا ىبءردةبال زي ولا ممل لب ولا حان ريغ نم

 ًأرمطي نأ دغبال ةعيبطلارثب ف سأرلا سوكس:ةب شما !نيط ىف هتيم جر تيباذان ةيلاعلا
 مدع ةم-ملا ليلق ل سلعلا لوي هم -م ريط#6رااودحاشح ريطب ريطلات لازال اج ىلا

 11تندكصنآلاو (ماللار دا اوك مس رج) اذهب ةلقتإلا
 أردصلا يسر فرم بظل" اهلا لمسح ”وبهنالقكب ترمأ كلنا مشعل ارارسأ ن ف

 | مك ناكلاودوكلا قرغأ ا. غانوطو يعم كارود نعترف :اراجنأ هتارطت تناكسذ
 نيذراعلا ىلوموانالوم ةرضح ناس آول احر يم علان اطاس ناكر اربالا ةداعرارسالا

 روح ٠ سن وشب مراد شوه هنوكةح نمط ىونمم لوةيفردةلاهلاَو!لئاسلا بيحح
 الئمالسأ (مرادشو») هجوكأب (هركمج) انا (نم) مسير شي مراررؤدشاست
 انو (مدادق) نكي# (ددابن) لسبامانادأ (كر>) فاو (سيو) مادق (شيي)
 ارو كسم, ماذا فاخو ماذق لردأانأ فيك (ىنعلا) قلخو ى ادق (سن و شنب) ىبوبحم
 ةيعمالا ةقلطماةيوول !ةلسي جرا ىف ا نمي راب ار ارسال اىنمي ارادة ىوبحم

 للا لافص عاقب ىشعلارحبج اذان :
 ةعطاااراؤاالا جولار ىف تارثك !ىعمتر م دءلا ىلا ماهو الا عسجرت 3

 أربت بلحم قرّوس تاما او ةيناحورلا تاماكلاو تارابعلا مرتُت ءروالا ةاكسشللا«ذ
 ةسب رغالوةبةريشال ىلا عت هللا لافت اهلا نع هزنمتاذملا ىدح اى رونو ءاجتاوءادتبادل

 ىفذعالو روعشالو روم كلا د_,ف اطمرو اذملا!*1:ة, ىعي ةرعشلاه سه ثيزنو اذ نم لكف
 امر نوكمننأ تدرأ ناف هراشب قرثح اانبلق تب زو شعل ىف عقوانل منا امل !لهأ ىلع

 نكيلدا(مشا
 لدم (وح) كالا



 اراكنزكناز «٠ ىزامنازاثناب ةضاط ى وثم لوغيفاه هزي و اعلا روص
 (ذان) تاطغلل ءاتلاو باغلا ا مدارل لاول فرذآع 5 0

 ءنالمكنان) ةزامعتيل (ىزامع) ىنايئاارطشلا موهذم

 ا اةفلابلزا غرم ا دشاإو خسولا
 نال 0 تئاجرلا و يعم

 املا عج معئاذهاودشرملا ةيراغ
 ند. ةررشروار لزب ناشد. ناي رخرأ

 اهلناطل كار دوا :مو أ ئارناسشاو يرام نااطلل لناس أ اذه 5
 كرقلا صاوانابو ةراتالا سهلة يرأ+ أ ىهرأل :كتاوؤاسنالا حو رلاناطلسل !فارأو



 ىزور هوب وربزولا ةباذع وه ىذفال م علاو ةئطابلاو ةرهااظلا ساوملا ىهّىنلا ةين
 |رومالارهاظلا بسد كلاوهو راكبش لوب و ةينامسجلا دج قلوحدلا دن اوبس

 ةدامسلا لامسأر امهنيذألا ةةيقحلالاوحأو هدب رطل الاعنأ نطابلا

 سو هيلع هللا لس لوسرلا كف اعتقل ىلا سيال : ن

 كل نوكش نأ لد شر اهمضبو ىلاو>أ ةةيملاو ىلاعفأ دعب رطلاو ىلاوق ةمي رشلا لاق
 تت لم لام دقت تقيق دوخ ا« تاتسا دن ناتسودىاديوةثبإط وثم دشرلا
 ارسسالا ىلء لقمان ىلا هلوأن مره اك اذه بانك نأامالعا مالا لمن داعأ (يوتش)

 ةياكجلا ءانعم (ناتساد) اذه (نا) قابحأاب (ناتسودىا) هرخآكىلا كل نكن اءاساو

 اوعمسا (ىتسمملا] لاذ (نك ) نم (تسلإ ةنءانعيتم هااءامامش (دوخ)

 هدفا تفراكا تسب : ىه لب ةاكسملا در“ و

 تدوبنم (دوب) ينيدكلم مهوشدو ايندلم يناشيفا درو ) ىرتشم
 (شيد]كمز ف( قامز رد)ت دحولل اسيأ ارتاطل لاوهوءاشلا
 ةسرعلا»اسلارسكم و لبقو مادفىن.« ةبميهلةانيلا ارمدكي شدا

 نايزوداك(ىملا انبأو (مهرز هك (شي) نادم (ابندثلم)
 اج سلا كلمو اسناللا م4 ناكتاطللا كلاذر ناطلنامزلااؤهلبف

 "ليوظ يبون اسنالا ع ورا تاطاسلا نمدارملا

 زي وح ضارب «. راوسكزو ردشءاشاق
 املا (ىذود) ناطالاراسس (دشب .

 ديسلاوهو (راكش) لجأل (رجزا) هن(شيرخ) صاوخ عمئأ عمى نعم ءابلا ءابلا
 || ورلان ا (ىسقنالا قو) ديصلا لج أل ساو عمامو: بكر موقر لا تاطل سا اناقفتا 1(ىعلا)

 اموهتيكراسعاقغتانيرادللا ةداما كلام 000 0

 ةنامالغ) نام (دش) ةيل ةهظع دام ىلع (هازءاشرب) ناطلسلا ىأر

 ةرا تيل تال اقداطاساىأر (يتسعلا) تاطاسلاح وز (ءاسشتلم)  ةيزاملا

 |نسنق ردرثنابغ موق ىوتنم امالغاهلناطلخلا حور تراصف ةراخالا فنا !ىهو
 عجارريعغلا حور (شناج) ربط (غص) هيدي زخم ؛لزينكتأريلاددادوب ديبطى نوح



 ((لايداد) تبرطشا مد ليلغتءادآ (نوج) صغفلا ق (نسقرد) ناطلسلا ىلإ

 ترطضا الو (ىنسعملا) ىرتسشا (ديرخ ىثإ) ةيراخاكلتو ( كزينكتاو) لاملا ىطعأ
 لاصتادارآص ظردهلوذو ةيراجلا 9 لاما ىطعأ هدوجو سفتف هحيورريل

 لوٌيهحورمماسّدت هناك حاورالا لاء فناني او دوغلا لا ايودس ا سغنلاب حورلا

 اهنعأب أو هتبحملامىد أس خئلا ب ىف برطضا ل ىفا_نالا دو ولاف حورلاناطلسريط

 يجدشرا ازينكتآ « دشرادررخريواروادي رخ نول ىونشم فاست تحت

 (رادروخربو).سفنلاىأ اهل (ارؤا) ةمسعلاءامفارسكي (ديرش) ليلعت ةادأ (مد)
 (دشراج) اشماانم (اشقزا) ةيراجلا كن 1 الزينكتا) تراص (دش) عفتناو عنو

 | ىملالاءاشقلا نم ةيراخلا كلن تراس فتن وأب امعتعوا هارتشاال (ىنعملا) ةشب رم 2

 |ردنعس ابيكا هساوخ عمتيوكسمل. |لزن ىلا ت وربما رح نم ضمن ح ورلا ناطلس ىن
 فداسر ديلاولل قب رط نم ق مال ءدادعت سادس را .رارسالا داطصي هَ

 يوما 00 1 سلر ةلذلاة مدعم اهناعم

 (شتالا )ارا كلم(تتادرخ) اىذللا لاذ [ عدل هدو د رداررخ الرك تالا تف

 ارامسلل (ارإ رخ) بئذلا ( رك )اناكاىل (نالا تفاؤل كل ( دومن) ف اكصسصاو هتعذرب

 فاك اهل نك,ملو ارامح كلمىذلا لاذ ا تا .لعف فطخ (دوو دد)

 | نكيولو ندبلا بكم تقل حورلا اذنك هكلهأ ىأراهلنا بئذلا ف طخ فاك الا .نالث
 قرتنم' اذكسع لحالات ةرابح ا فا ةدجوالا

 (ىستا) مت
 ا 0 راق ءاناهديا تأ او زوك هلئذلا الاذو
 ةفرعملا ب ارششو رمل هام نماغران نكسا دو ولازو؟ت لصحح ورلا اذك ل وهم ىنبء ضان

 | ىرحت « كرابءرملا ئسقلام ل كام © 0 4
 هللا قتال لاف ةمقلاىلا -ورهللاسدت عجرم »« نفلاىل

 فلم (هل) © ساعت تسدردودر ,هنابت نك » تسارو بحر تارك اب

 (بج)تلا .(ازعسج (دركهسج) سرغلا ةدعات ل ءب يبلع .عمج(تاييبط) تاطلسلاو .هوءاشأ

 (تسام سدرد) انمدحاولك (ودر»ناج) لاق( تفك ) نيدلا (تسارو)لاصتلا



 ءالاناطا لا عسج (ىئدملا) مكيديأ ىف
 ةرفصامضراعةرد ضرعو فارغا حا: اه: الله ىتب وبن

 « ثوامتاجناج تسل همن منام ىو لاقت ةيولاطم نياهأتملا ةعجا يمنا
 فسورع ور(م اج تاج) له« (ت اهم ) فحور(ن ما :تسوامئامردمادتسدنو دئمدرد
 (تسرا) ىفرف(مئامرد)لن ضب مو ( مافن -خز :بحاس(دئءدرد)ىه(تسوا)

 يف قود عجور هلم بح ساني فال ةب ويحل هله فعور جو رو لويس سور (ىل»ل1) ىه
 (كره) 6 صداجضو زدر خكدرب 6: |رماناج صدركك مردكرهإل ىونام لعبلو
 ماللا ينم بة هللا ءارلانوكسو ملا فشنا مناخ (ارمناجرم) جال# (نامرد) نملك
 نيف قنونلا تذذ> نونلاب ءارلاثاصت اة ارم اهاصأ !يموح ورلا ىهناجو :راسإلا
 ةيرازلااهاذممةيرعلا فاكسلا مشب (نك ]به ذياه انه مذ د وملاءابلا مشن( درب) ىلا هانعم
 نامه لاق (تاجرمو) زدلا ةسرتت ىهو الا اهياراردلاا مام فامءانإف
 نملك (ىنءللا) زاؤنلاراةصورح از رخوفو(كاجر اارزلؤللا امهم رع) نحرلاةروس ف
 نرخ ىرار دب ب هذيدب راسأسا مماناج مثل لا .يم ىجباع نم لك لوقتو أ ىحورل ليا«
 اب رفا الا ل مما و سبق[ عورلاث> زرنا (مالكلا لسماع ىيرع

 .بطل اثارو دكن ملالتخا اهجارملتحفتات ةلجاعلااعاطوظح |
 جب رخغ لاما را دكلا نمسةنلا حيات افا جوإلاتاعك ام سذنل |لالتخ ان ءجورلل |
 باسورلاتاجوالج ورهلا ىلع ح ورلاردةتالراهتبنامجتاملظ

 ناك مهأ منمدحار لك نا !مامز*!,طأ ىلا ثرظنف كذجا اهناداعو
 ..رلأ نيح اهم حورلا ناطأ مهن م باطف قداس بيبط هنا ةظحال ةساب رلل هبح
 هذه نكس لو متل هرياجأف مهم ذهلثو مكن. مكنه د هحر رانم لك الئاف
 ىراجتاومب ركدركم وف ٠ منك ىزابتب < شدانفك دجإو ىرتنم نيلئاقمهتاح

 .لتايجال(مك )اطل ءلعيجار م هل نيشلا 0 هج)
 عقلا و اثعمو دعو ماكمتم سؤ عراضم لوف( ندصألاابلار بمالازابر عورلا مسا
 ينل بج ىلإ ةردسللابلا الز ثنو( منك ىزاسءناوإا هه مغ (مب رآدرك مهفإ

 عمو فر الحاو رأب ىقءاو وصخ ىف هاء نأ دسهتتو صو هلا ذم فت ناطاسلا اولاق |
 ارولارش * ثسبلام م-ءامزاىب رهو ىرننم اشعبانشمنيعب ناب كراشتنوانمهف
 لكو (ىملا) ةدحول ثيمءرمؤلو انهنابلا ([تسيلاع) يتحتم ما كرد
 هلدخنوكب صرم'ىأ نؤارآت مذا اذاق مه رماندب ل لاو ةنءلكلوملاملل عنو انمدحاو!
 دهارخا دخر؟ ل ىرائم ضارمالا عيبج ةطاعم لعردش ىأ اجالع ١



 ناىأ (دهاوخادخ) طرشلاةادا (ركسص) جرش زيع ناشدوفبادخ سا

 ةريطاوةثه هاو رفلابلاهتسالاوهررطبلا نء(راط زازاووشيإ (دئتفكس) كلادارأ
 |رك مدر «ضام لف ىرأ (دونن )ىلاستهللا (ادخ) الار خآ (سب
 اورثغامهلناطا ا تافتلا ندع م مهحرف نم 1) كسل ا ىلا ميج اررع

 نأالا ادف كلذ لعانفا د َنلوةتالز ىلا هن هلوذ نءاولشغو اهلساعن هنادارأ نا اوغلو
 الو هللا'1ث نا لفو رداقل اةر دن قلعست لا ذا ةرد ةلارو وة«مل ارظنأ ىأ هللاءاشبا
 1 كااقلاع ةردقدبلا الرابشخ !عميمج لف ناي عيصصلا لوةلابزب' .انلتالادزمج
 ثيدعلار طناو ةلاست|ببسرورفلا لعج نال اهلا هر لازكا كلا ىأ مهارأ
 ىلع“ قفط المال لا ءيامناولسلات هلع هللا ىفرب رهف نم ىدرما فيرا
 نواعفاطن هللا“ اننارةيرت هتاليبسف ده سراطب .نهلك أ لما دختلا

 اودع الهنا" اشنا لاقولءدسد# سف: ىذلا أو لحرو

 عملب وهلا درو ه سيل نكل شلك ىف مزالء امنة الان ارم نوعج !/اسراهئاردس
 مدارضانئتسا ٌءلرثإل ىونشم لوفباذ-هلو ةقيق-و ام هات فصيح بلقلا

 نكميو فرع امن (مدارم) « تيتا مرا < قدك نيمح وف ٠
 نا ببال (مك )وهلا (تفك )اذك (ن مه[ ( )يع ,داكىئبلو أم دال ىأ ملا متن نوكمتنا

 ةودقدكر دا دو هةملاو»انتسالا رن يمان دل تتم عئضفنإ ةشزاءةلأح تسيل ضرام)
 ا 3 0 «اننتسالا اد ةوأب

 ىأج
 (-) ادا (ىا) 4

 يذلا كاذعور (واناج) لوفلاوهو (تنا

 2 (ىنعلا)ج و ز(تدجإ انتا
 نكللهثاءاشا هاب فيلو ءاتئسالا لوغب ثان رنا الئان سانلا نمار قدا
 تايودكي هويكمل|ءلابولق تاما اذا (هببغت) ج ودم مبلول انالا حو ريمي ل

 < رادلاودب روصلا ثا هابل وب سئبلا
 سلا نر امر لالا لطلب درع
 لوا اذ هومةزذرا دعم بر نم له هيأ ا



 هللا له ةتنالوو هنونل ن مص خأ همسالووةتئاذت
0 0-6 0 

 مهتسلأب نوارقيىوف ىلع مجان لالا اسما

 »  اودزاو جال عزا ديدكدح رهإل قرتم !رهز مهتاب تاكا ذ-هاو مب
 ةديرلمث راتب ودالا نم هولعفام لكو (ينفملا) اوراتتحاعونوزنان

 سفنلا ىهو ح راج اب يضطر ةعلار بل الاه اوك تلو ض ءرال
 وم نوح ض سمزا ؛لزيدك ناإط ىومنم هرس هنلاسّدق لاق ذا ا بيبطلا ىلا لستم
 (ضرما]ة. راخلا هذه (كزيتكت) يدش ىوجنوج نوخلشازا هش مشج 6 دش
 /نم(نوخ ُكشازا) نا طلسلا نيم (مششمن)ةرعشلاك ةفيحتراس(دشئوم) ضرما نع
 تراس ضرملا نمي رابجلاهذهو(ىمللا]كيآس (ذنم) رهلا (ىوح) لس( توج م هلا غمد
 ههومدت رح هئاكمةرثكن ملوش 0 معو
 ارف -نيبكتكس اضفزا» ىو قاما بطلا لال هنو هنب راب نوكلامدرهلاك
 ر-) ىملالامالاردو اضقا(نث(اقتا] دوغ كشخ مادان نفور ٠ دوزخ
 (مورف) ءارغصلا ضرمةلازالةنوعئتطصب ل علاو خا نم بكرم ءاودوهو: (نيبكمشك ٌ
 ةردسللءايلا (يكشخ) زوالا نهد (مادان غو ر) كلر ةانعمانهنكلودئاز انعم |
 ًامذاد وكس ئمنيبكتكرسلانا ىب لالا ارممالا نمر( ىنلا) كاد دوغ ةسوسلا انعم
 ةاقعا ةرثك نما ذسهالعو !مسيبف ةءسبطلا بيهرتهتسس امزوالا نهدناواهدي ري ارذال

 ودالا ىلهءايمحلالا ]|

 دومه نيعم انعم (ةدعإ ضامزمف (تنر) متن
 اهلا ناف قالط الاب هذوةليلولا نم ضب. هدب راسا رسح (ىملا) تفالا
 راتللاّدءراسءاملالاقاذسهاو ةرار دلابسرامؤةرارملا ل يزساا ناك. لاه ًلاوقنلا

 مةركم لالز امد ركعب لال دل هلام لك
 3 يدان قركجاضدن عسل رلقر حف روهىذلا



 ءادونلاةسوب:و ءارغسلاةرارح هنو رقدتنا هتبتع رملي مه رمأب وةولهلاا

 لغةيتلا لوف ينبعمالب افلا ؤرلا قره ءردسي فله الاتالابملاغازناب
 :ريد سس امابخوأ روم رهظإ و هغامد سس رك ذ ارض وفايقلاو ىراضلا
 ناٍلديدعت-!!بلاطااامأو شيطبف ةرئا دلاءذه نم ثامن .لوفيف ذل هلا هش مكصت ةعئاوإ

 |لئاولا .ظء[ةعرضتنا لهب ور ماكسس دك مة بي ليل ع”رهتيذ لطأب لاب اذه حا

 تدرو اوروهاشدأ: رالربتك ةمحاعمزا نامك-زيع ند درهاه و لوعيىعلا اذهراعشألو
 الماعوىسول!بيبط قلاب وارئيقرشنءاسشداب, تم 11 ترءاكرذبما دان

 للكيك عج نايك مدار
 و ةررنيملا لاب ريباي ىلاءودونناطلسا ا هحوتوناطلل ادشهدي راملا ةملاعم

 | ىنهلالا بيبطاايدازأر هدام لوصخو ينولالاتيبطالهئاثالمو ىيغلارشملا ىلا

 (مش) ميوددصسم بايدتعراب « دهارامكس دار هرج شف 'ىرتنم
 |تديدنم(ديدب) «اكتملا كلتزمت (ارئافكخنا )ال (رج) ناطاسلاوهز

 (ىدعلا) ضكر (ديوددصم بنج ةئاس (هنعر) لرلا|ا) رظتلاوذي
 ادهمردتفرإلا ىو .دصملا نابض كر ءاك-1!ءالؤهزمعىأرامل ناطلساا

 دصسملاو مصسرد) بهذ (تفر) رشا هشلسارا ةك«دعع و. دك بار وب
 نعم نار كس د مدر مضاء دد“#(دلش) بارما فوط (بارحندود)

 ةاتمة مها !ءايلامشب )ل تاطلم [اَعتلَم (محتلشازا) ةدصلاعشؤم (ماكدم)

 ناطللادوص-عشومو بارما نابل قيل (ىعللا) ءاملاوهو (ب) ءواع

 يلايفرملاةلبق نءعمجربال لا مادام هنا نيتنبلانيد_مانلعأ (هيبنت) ءاماب اهوامراسب

 ىلكلانااكىلسألا هدوم مىلع لس الو درا بارت ىلا لوسولا رسبت الدقيقملا ةلبق

 معرلا ل عاطل انصاف ثلا مهو نم صاذتاللابخناو مهولا نم صاخت ملاذا

 هلارخو قرغو تفنن م باغو ةيولالا تايذملا ةهشأهنلعتعمل حورشملا

 نيلباذأ نخر ا هان فوخ .انرغز دماسي ونوح

 انتو وغلا نف ةياثك ادفو هانذلا*امقرق نم (انفتاةرغز) «دةئلىأ (دمآشيوض)

 ءانلانم قال (يبدللا) انئااوحلملا ف (انثو حدمرد) 5 (مادكب كاز

 تادف ارسم أرق 6في وطن ىذلا هنا تنك تاجوأ ىلا وة ءارءألا لا الآي
 امجوكةج نم © نا ك ىاكط ىونشم ,لاسقت ظن هسة دسح ىلا

 نايبالكمةبكرم (هنكىاك) ميتاج ناد ىوننوح | فوذحيىداثلاو ءادثلا

 اهينءاتلا (تثشحإ ىنلائثلاوه نيكو للاب ريت امج 3٠ الز الص ان ا

 ندر هال
 داهكحر ع



 | لعف (ىفادمصر نأ ال (وتدوج) لوفأامنأ (مب وكدج نم) اين دناةتطلسانههيدارملا |
 لوقأامانأ ىفحلا كلو اطءايندل !ةنطا للاب (ىندملا) خلا (ناهني) م«دىأ بحل اهم ع راضمأ
 نم هحررخ د٠ب هناوخ|لبأفاذا كل الانا ىلا ةراشا ذه ىفو (« خس وسلا تاعاذا |
 ىف رو نط ايلا ةيشصتب هلافنشاب ىلثلا ةلبق كابقتسا لام قرم الكملا عطتمالسلا دعت ةولحلا |
 نم اين هلا كلم نوكسل ا قلاخام الئاث هلا دح سهلا ىلابيغلا نمىنأ !ذافرعشي ال «ربحر ع
 هشيمم ى اإل ىوشم لوفأ ريض لوف ام لعن الرو دصلا ىامرلاءا, ةبفخ لاب اطع ضعب
 ثحاعإ انئاد(«ثمه) ءادتئادا(ىا) م ءارعي درك طلغام ركب رب ٠ ةانيارامث حاج

 طافل اانلمذ (ميدرك طاخ) نم (ام) ىرخاة م (ركيدراب) أمل
 نار ارك: كتمان د_ماقم باطن انتاج اهل اس تنأ نمان [ىسقملا) ب رطلاوهو (هار)إ
 هناك نأ طجأف الريسف نمانيلطو لاك تاوعدلا ببيان لمن اننوكمم هانطا غني رطل
 ناطخ نمر.لاوزلا ةعب رسانبفنأ ةيراجانقشمرانوهسُل لتبح لبح ىف طئرتنأ ىئاللا لوقب
 مهدوز ٠ ترسمتادىدجركى فك اليلإ» ىرتنم انلئسزجاعنم ددلا باطناز معو
 تاق (ىتغك ) فاشل عارمسملا لا فر رمضان ركل (كبل) يترهاظريشنك ادب
 ترسملا وجار ريهش ني شلاو رضاس رمأ توتا ةنوكَسو تاكل مش شكور وأ ىنعمادبب (ىشنك اديبااشبأ(مه) اروف(دور) بالكل هنزل ٍلعأ تنك لو (ماهكدجرك )ا
 تنك و لو تلق نكل ( ىدعملا) لوكا ليم يا تايب ةيثلا (ترهاذب) نيسلارسكإ
 نا سد لوذب ناك كر هاط ىلسع ال "سر وط ر وغلا نءاضبأ كرس ليحلعأ |
 .ءامأ لس وظا ىدبعاب نكمل خأو سلا لعب هناف لوقلاب روع داو قا اك لوو

 رود ءاردلا ٠٠ شورخناج نايمزادر راربنوج و ىوشتم مكمسما 0
 ىلأعجاردتحت لمان ضامل ففردو نأ ىنعمب (هروارب) امل (نوح) م« شو شياشخ
 (مماردلا) ءاكبلاعمتو هلارهو (شورخ) حورلا طسد نم (ناحنايمزا) تاطللا
 املو(ىنعلا] هلا دتباه أي الغلا (شوح)ءاطعلا رم ( سبا ضرحت) «دبف ىفأ
 ىلا هلا حر رج جامو لس لانحلا ىف'اكبل !عميوصلا هحيور طسو نم ناطلسل اروطأ
 مدر فيرىرببكوا بارخرددب» « دوب ررد_ُسارخ ركنا ,ءردإ» ىونُم ه'اءدزبتر
 لفف فامخ هانم“ (دوبررد) ناطلسلاى أمون [شباوخ) هئاكب طسولل (ةيركتايمرد)
 (ك) ناطلسلاىاعتحارريست (وا) موتئاقىأر (باوخردديد) بلاغ درقم شام
 (ىنعملا) اهحوئبأ (موغدر) يب كاومربملاو :دحرلل“اسبلا (كسبإ نايبلل فاكل اريك
 | هلاك سنا لوي اكسس انهش همانم و ىأرذ مونلا ءدسخ| دع اح هئاكب امسو ىفو
 اك »© تساورتتاجاح» در. هشواتذك ف ىولشم عسش هر ءاظف“ اذفل ارحب ىف قرفتسا

 يي رع



 !| ىلا عسحار هن هلعافضام لعق لاق (تفك) نر

 )ا ةاشبلا ! ىهو ةيمهقلاهازلا نوكسو مبا ل امض (هدرث٠) ناطلساب (مثاكا)
 عنب (رك ) ةلوبغم (تسارر) ئاعأم وا بالغ فرح ةيناسأ ١
 ةدحوالهرخآى *ايلا (ىبرغ) طرشلا ةادأ فهولابارلا
 ةوبةءلت حاحا كا ناطلسإب لاقو [يسالا) انو#
 ةفرعلا ةيذغ ناهحالس او اف ثعب ىلغلا بوب نايزلاب.ههو ابندلابب رغاث وف
 نيماوكتادشةداص ه تسقذام مكحدتاو و اهكسنو ل ىونمم ةبهحلا بارشائامساو
 لع ار ةيرامجا جالع ىنءرداق ق ذا هلا لما د رغلا كاذىفأ اذان يئدملا م«تدادامو
 ارؤلاطمرص- شال هردإو كر :لبةعدتالذثورأ انو داسسونمل هنأل قداس هلا
 (ار قلطمرص») هحالعف (شحالعرد) م نيسسارو-تردق شح ارمرد ٠ نيس
 يا ا راظناو (ىدملا) رانا (نيس) ىنلطلارصمأل
 | رصسلا نيد ةسيقرشما ثح ابملاب ىمملا هياكل ىزارلا نب هارشف ءامالا قر (هيبنث) لما
 نركينأام ماعلا! ه3 رغل .هلا لاوحالا الالاف تامفرلاو تاملطلاو

 9 ار وسناءابسأ
 انألاو ثلا واهم مس ب رونو أ الكا جالت عالارأ نوكب»

 نا نافسج نابسأ نع با نافل كل ودم هامأو را اأو 2

 لامعأ لوازم بارا ثا د١ ىف سوئنل اسم تدصافلا
 ىو ةبكلنلا مارجالابوأ مئازعلا ىهر تايئاحو رلا ضعب ومب وأر صسلا ىهو سود
 ةيريصتعلا صاوطلابو أ ت امدلطلا !ىهر ةيغرالابةيو املا ىوقلا يرمي وأبك اركتلا ةرهد

 3 الو ىسوذن اة «دشولاو ليخح ا ىهو ةيسشاب لا بسنلابوأ تاسوفربتلا ىف 5

 ار هرررصملا نسذو تأ مرصتو فق دو ءبيسنطلاعكو
 يمر هدارمتب ؤرو راهلا نم لسللازبةءالروتلابةللظلا طالتخ نفى الارمملاو لوألا
 :؟ل!وناببلا ةسرعلاةغالا ىو هدو وي لثعلا كاشي الءارم بلا: ا

 : لا لأ دئمووفةلزئعملا ةركسعت ناو ٍ
 سا 7 'تيهذ روسلاوكاماركلا تاسبثاىل
 وفلتخا ناو دمت هل او ناسا لهأ مهر ءءاءاوقفتا ظفوذعب رشلا ةلهناسا ىف عاش تب انف



 همس سس  ئ د يسسعجرينا 4

 انيلعداعأوهحورهتلاسدقانالوموان ديس نكلاالمأر عملا سفنب ركب ارحاسلا سن

 رمملاوهو قلطلارمسلل رظنالاترب ةرصسل ا صوصغلاروك ذم ارد! ذه دريل ةحوتخا
 ماهل الاودو حلا ةردمةحلاعم ىفرظناوةبعدالاوةيهلالاءاعسالا تاريثأتنمرهاظل !لالحلا

 لفاوتلاب "ىلا برت ىدبع ل ازيال ىمدلا ثيدحلا ف دراولا لاعف ار هظم راس ىذلا قابرلا

 مس يف هناساوهديوءرصب و هعم-تتكدشبحأ اذا هبح أ ىتح

 مدشروس رسخاخرجزا باتثآ «٠ دشزورو اكد عو اديس ر نوجا ىوتشم قطن

 راسو (دشزورد) دعولا لاذتقو (ماكدعوتا) قأولسو (ديسر) ليلطتةادأ (نوح)

 قرح !( زوس) مهتلاوهو ةزمهلا تش (رثخا)ءامسلا نم (مخرجزا) سمتلا(باتق 1 ) اهلا
 تفوىأاظ [ىسعأا ) بئاغرك ذم درغمضاملعن (دش) ىبكرتشسو زو -رتخانوكيف

 هر ظتنم هشدرظنءردلادوو» قوتثم موهنلاتيغخو سلات رهطظو راهلاراسودعولا

 (هرظنم) ةيفرطللىعىتلا فاهانعم (ردنا) دوحولا ءانعم (موبز ب رس دن دوغب هنا دتبممات

 (مسمدوه) ىقلالاذ (مغا) ىريتح (دنسات) رصقلا اهاثعد
 (ينعلا) ارسماناهورا

 ارم هورأ ادعاشي تح قح هللادعوتا ىرفيل .ىقارظتنمتاطا'اراصوأ

 ىأر (دبد) مءاستايسردواتق 1 أ ءايربو صان ئىمغاددإ» ىوتنم ءارسنبع ىف

 ةيمللا ابل مشب (ي) ةدسحرلا فال (يصخم) ناطلسلا ىلا وح اردتخ هعانو
 ةدمحوللةزمملا ملال ةءكيلا امدارملاو نال لاسر ىهو املا (ةبام) ولع

 ىأرف(ىنعلا) نمل طسو (ةءاسنايسرد] سهلاوهباتقآلاو: دحولل ءابلا(ىاتق1

 باقه حورهللاسّدتهيش لمل طسو ام“ ةيهلالا ةمكحلاراهولءالض ان اسض> ناطل لا

 تتهودو ثنين «لآلهد البرو دزادبسر مو ون« لاقو لظاا «دوجوو سعشلاب ىرملا

 الملاك (لالعدنام) دعي نم ( رودننا) لصوءانءملالعف(ديسر) بلاي لكشب

 (ىعلاز لابخلا لكش ىلع (لابخلكشر) دوحومو (تو) دوجو ءربغ (دونت سين
 تت هدوحو نكلو دودولا | نمرثأ هيف قبول ىلا عت هنلا فينا هنوكةلاح لال لاكد و

 ىرعوملا لات (ه.بنث) دوحر هريسغادوجو ملام لك ىل_هداطالاءآرتب شبا للا

 توا ا عفر هل_سأو هللا مسارب هيلع ىدؤنىأ هتئاريفل هلهأ امو ىلاعتهّئلا لاق حاصلا ىف

 هللا ف ربسلا يف هدوحو احتل هقاينراعاا نا ةنكسلاولالولاهءبشو ىعماذهلو ىسهتنا

 | بوصلاك عيشلا لط كاك ةيهل الاراؤبالا«يلم تعب اتفهتابءامبف اراؤنأ ةملخر :روظءراسو

 قرم نم ةيد وسلا سعشلا تقرشأ اذا يقرا باصسلاكمدإ دوحوو لال ءااك دعا 8

 روبي مشب ضرأ قرغتسس ىو اراكفأر < هذهاذكى دنلا بنوت سعد انامل
 ٍنكسوو املا تقف دوخ لاقا ولو متينأمور راونب ءتينافن ليل ل دمف ةيوهل بيغ



 :وذأم ىأ نيالا سا لاقيتأ

 هنيوثتتادأ (شو) سبل (ثببن) داو تب كابخرفاهجرت « تاورردلا لاس
 ( ذاهجوت) حورلاف (ناور رها) لايخنا نوكيا .(لايخدشاب

 مهما اماما لعأتنأ

 سم أ(نيبر لايخ ىلع ءانع دحوأل هيذءابلا (ىلايخرب) اندلا ىلا ةوسنلا لاوحالاوأ

نسعيمدعلاكة قطلانا!ستلا فوه ىذلا لاما [ىتسملا) را
 ى

 مودعلا كح فون راما ف دوجو ل سبا نكلو مولءلاكنكوأو ثانيا ذجولا نم لاب

 دوجومهنكل ةينامسملا نيملا ىفلاسو حي نوكيال هنالمودعلاكل افلا ع ورلا قرأت !ذهلو
ابكلا ىل 'ي راجاهلا هب وسال لاوح الاوأ اهماسقب ين هلا تنأرظت اء رس نملابىف

 محل ةلئال

 داجالاملاعنيبوجاورالا مب نودي ]مك لاو تأهجلا عمبجىف فرسستم لاخلا مئانلا

 نيللاثملا اعف ءاملا: اثم الاعف دووم 4اس لاعلا اذه ناك ام لكن وقومي ولالا لاع

 نين راشالة ذلراجأو راو مرو ِناسةملاسلالامعالاوةيسشرملا قال_خالاو

 ةهج نم نيه-ق ىله طولا نوكسفا ءراغعو تايحو تالظ اة !لاعىف 1قالخالاو

اين ماسالا فلين مولا قاطم لابن حاو رالارلاس قلعت
 ىوتمم دييقمل 

 ءابلا(نابغر) يناتكشر ناشر قاتخرإ و تاتكتحو ناك سيلا مر

 (ينمل ازارندلا قاخىلاعجارإ رم دعب رالا ساو ىفنإ ف( نا _لس) لايم ىلع ةدحو اا

 اذاونويراقب ملال سبولاذا آلات طيار فو لاين ىلءمهبرحو مهدلم
ذكءاباوالا لهو ل -فرغذلا نمرام مهل لصد هوهجاسب نورذق

 ا

 ©ثسادخ نات نيورهم سكه « تسابلوامادكق الا تال ىوتدم باجأُ

 مهلك, ««جوتنلا (نايرمب) خف (اد) الل (ك) تالاخلاءنعو (قالايخندا)
 .ثالاعس .ةيولالا تافصلاوءاهالا مهبدارملاوأ

 اا اناتسءانعم (تسادخ تاتسلات

 قوش ممل لسه مهكول فيادبو قي رطلا لافطأ بج نويريمسهدي مامزوء لوألا زف
 ءاع"الارو وظن نومو.ت. ب دح ألا ناسا مهتب نك مههوحو ردبسكصعع هللا تاس و

 انالا بولقاب ارم نوكمأةيتافصلاتايلعقلا مهل ل هتاهسكع نمو ممتاغسلاو

 مسههوجو لالهل نأ سد ةبنايرلاتافصلا لكلا ةبهلالا تاقصلاو ءامسالارهاظم

مول الت افسلاوءامسالا سوكع ةالحلا ميئا سعف مهل خف ىه ىتلا تالابملاو
 | نم ةر ادع م



 مسهفاذا لكمالا ثراولا نال صاوطع ريغ هص::ةبال صال ايا ذهىفو ةيدوححلاةةيقلح ا متو ءاهعرفول نانسنلاب هبشدجو أواةيهلالا ةبشز رب اروسلا ةعماج ةيئص وقنا درفلا ةبهج
 .« ضمغتو هسعاوألك ل لا لثة ءا ىو ,«لازأو ديحوتلا ةكىنممكلاسلا

 :قررو هتارثكر وس قرحأو ىلضل ارو هياه قرمشأ رة: |بلا هتسنب هاه شالروصلا نع هش
 هلرفلةراشااذهوةيانإارانرانلا هذولو ةبارؤيروتلا دول ل اعيفران لك ش اروي كرب ودصلا
 دبألا ىلا لزألا نمي دمها هيفارؤبىوخنيطلااو ءاىلا نييمذو ىنانأ مالسلا هيلع
 باةنوكي ثقولا كلا ذابف ه.ااوح نب ماسي شال اود ابلوالا ,نيلسرملاو *اسيننالاعيمح
 لكروتلا اذ: دههاشم نع لا نولغعال برلا نأ ةرجر ةلدأ صركع ل دع كل انسلا

 كانتا لعي رظنلا نعمأاذاو تالاسملاو دولار
 الهو د رملا بلق ؟م ها نأ :# ميما ىف وكي دوجول هوقو باغتل با

 ةينبأالو ةيناك الب ىلاعت نوكيف برلا تاتسيف ةءومص مسه اباوأو هلا

 | نم صل مف هرم ملسسو هيلع هيا ىف سب

 برا نانتن نمرءايبنالا حاو رأر .ةلكموهوجو نينا لاقي أ
 «أ والاف مسوموله موهوجر ل الج يك يوئاظحلابخ هنا ذقت ىذل وهو لاشاارلاع
 لا لك طف اضارعا|مخوك ةوج ن.مولْعلا هده ى ع لايهم قالطاو لل السا ١ منوداطصو
 ءايلا(ىلايخشا) جديدبدن[ى مهن امومحرَرد هدد باوخرد :ثدك ارىلابخنا ظ ىونتم
 أوهو(نامم) جوف ىأ هجولا1ماَممودلتأ سحر (خ درد) ىضاملا ةءاكطءرخ كف
 لاذو(ىدعلا) ميسا للة لثمىأرو (ديدب) نأىأضايرعت (صاىمه) ىيقلارثاسألا
 ةيلايللا تاروستلا نا هتلعو ىيغلا ارفاملاهحوقروط مام و ناطا كا ءكرئذلال اللا
 0 .اطقو أريبعتلا | ىلا جا اى راسا تاروصالا نب [طنالتأ اما
 مارملا دعما ناخد ن1 نارا رلا ةوسرهتلا قدس دل ىلا هللا لقرب «نلا ىلا جانفالف
 ترهظفرمثأ :ةسل خا نهى أر لوسرلا ناكو نب رمهةمو مكسو رنيةلع نين اهلا ءاشنا

 هاي رثرهظال ناطلالا اذك انيستا ل
 (ف) تفرش وخ ىرغن امهم نآش ب «تفر شبام نأ حاس ى اس2 98 ىونثم لا

 دايدزا نم ناطاسلا يسهل لوالا عاربسألا ءورن-ةمىاذلا عار ما اولا. :سالاىهماته
 ىلا روب هبلق ىلع سكع ءاقالاظ هشنبإ .هل ارفا-!!يلايقتسال باع |ناكم بهذ هظد
 ىرع ردردط ىونتم ةدحرلارعو قرغر يخيل بهذف تابذكلا هتدخأفروك املا |
 (ىرحت) نينلالان لك (ودره) مهتخردر تود وناجودره « هنخوما انشنآ

 مي ركتتلا مزاولو يظ 1 مسارععرمثاج

 هاما



 ن) كيحورلا نملك (ناجودره) لزالا ف ةفراهملعث (ةثخرمآ انشآ) ةدسحوططايلا
 .لزالا ىلا د !عالىرو هلاملاعل ىلداعشالا لبن ىعب طش( هل 04 طالب (قخود

 « مداقلاو ره اظلا موله ارت ناطل!ارعم ىرةلارقاسلاو ناطل ١ ىأ اهونملك (يقلاز

 طاب لوط ايخالوطبخ البطي امهحورر حاورالا لاء ىف ةةرادمال صح نأب ةدغلامولعلا
 ابتءابال انهاول_مناو قالا ب سبل ةدحار سغنك ل زألا ىلازاكم_خالاودحتاىأ
 فرامتافةدئو دونج حاورألا لو بلع هللاىل-لقعمالعاهشذبئلارؤو نم مهري قا هتلا
 هللا سّدق ىزي ربتلا نيدملا سه دوب هتاقالم ىفارا أ اسهم و فانخ مثمر ثنامو فل اهنم
 متادح اوا دوجو ارا سوايغتل ان سرافر ص ىلا سو مورلار ف هحور هللا سدتا ىلء حور

 ىونتم لوقنو ىريربتلا نيدلا|سم ىلع ىاير اكدوا دخ الوم عرش
 لاق (تنك) © ناهحرددزيسخراكن ارك سبل هنآ 1

 ىل ىه سبل (نآ) ترس عم ىدوب ونوم (قسدوبت) ىقوشعمتنأ (وتمةرشمم)
 ايلاف (ناهجرد) ْئشلا نم ئذلا موتي (هزم ءخراكز اراك ) نك (سيا) ةيرامجلا
 نم نكل ةبراعل ا ةاسحل ا انها دارملا ةراملا تسيل قوشمسو فوك تنأ لاق (سعلا)
 | بيبطلا باطب لءابط الازمعتو اهةشمدمل .ةيولالا ةماعلا
 ةىلا راسا اذه ودمر لو قذاسأعا
 راف وق ىلءةءادهلا

 لردنرادخرا

 خاوباوتلا

 ظفح جراوملابدأوسوغنلا ةضايرن دلازهأ بدأر مولعلا ظنحو ةغالبلاو اغلا ايئالا
 ظفحو دو هعلابءانولاو رارسالاة اا يمو بولغلا ةراوط صاوملا بدأر تاوهشلا كرتودو دما
 تاءاعهفروضملا ثاقوأوبلطلا فتاوءىف ب دالا نحو رملاومللا ىلا تافنلالا لو تولا
 ةءانول عمتبالكة هب رشلادو دح ةنايصوةن_كابادآ ةباعر ملا قير ط كلاس ىل«ةبرغلا

 قرط ٠ باصسالا امس فتلااوثأ متم لاتانملو انها لهال .تسآشىرسنو



 اردوخ هنأت
 لن اهدحو هن عا بدالا مدع (ىنماا) مدزؤان ؟هنهردش كلب هادبتشاد

 بذأتت نأ قأرلاو هب رد سانا عجل هو ىأ ملاعلاوهو قافآلاعبج ف راثلا برش
 ايها دكت هثاناكو ىنهم ظحالذب رشلا بس ْئثاليلةىلءرطخ نأو ذو رشلا باذآب
 هللا انسّدق [الومءاكح هجويللا عل ىفاهتمآ تيرس بدالاة لش ملعاو ىلا عت هتلارفغتساو

 عادصج « هيسرىردتا-آزاهدئامإط ىوتثم لاققماللل هيلع ىبومموق نعهّرس

 لعق (ديسرمرد) *اهسلا نم (ناهسارئا) ةدئاملا (هدئام هدب ا

 ى) تاموىأى ديسرىاهر دقت ى شاملا ةياكتح هاباهرخ [ىر
 ةيده تلمو (ىدعللا) ءارشالو (ديرخ ىفو) عسالو (تخورخىر) عادسالب (عادص
 مغ لات «ارشالو عسالوفمشمو ةحزىأ عاد سالب مال لا ياه ىبوغلت ديسموقل امسلا نم
 ةزهل اةئسأب مهالّسا اى ىلا عت ا(مامغلا مكيلع |01و) ىانعت هوقريسفت ركنا ىدلا
 مامغلاب مهفطومامئالاب مهمرك ابر كلا طسو وةمحرلا موكردأةبرغلا طوس مهذأو
 ليقاكفزلبلا قالا ةعبقولا عواو ةعبطلا موش اودادزنا اخ ىولسلاب مهالسو َنملب مهلعّنسو
 نكلو) عطلابابهفاوف عقذا (انرلطامو)::عرشلا مب (مانقزرامتاسمل نماولك

 نايمردإ» ىونثم ةرغبلا ىفاذكىوولإةّعياتوإينالا لع صرحلا+(نولظب مهسذ:أ او
 لاؤ(دنح) طوف (ناينرد) « سده موك لتةكبدا ف سكدنج ىسومموق
 (بداى) لرش مهةسورفنو تاذابهانعم سر علا فاك عفن ( سك ) مكىنعمي رادقلا نع
 يلدلقرقنىموم موقت (ىهملا) مآتَسأَى اهانقم" (وك ) اولف (ددتغك ) بدأالم
 ةروس مهم كح ىلاعت هللانان سدها او موغلا نبأ اولات بدالل م-هتباعرمدع نموبدالا

 ىول-اونلاودو (دسحاو) هنمعوبىأ (ماعط ىنءربصتنل ىموءايتظذاو) لافف ةرمبلا
 (اهموفر اهئانقواهلمي) ناببلل (نءضرألا تينتام) ائيش (انل عرضي راسل عدا)
 وهىذاب) ننخأ (قداوهىذلانولديتستا) ىنوم مهل (لاتاوصنو اه دمو) اهتلكن
 نغلاحا ذكه هلا ةيآلا هذ هربةتيف ىربكسلا نيدملا مهلا :نيلالج ىسهتافرشأ (ربخا

 نا رو تالا ملام ىلا هاكيهئال, ىف هرج ب لون معن ىلعركسع شي لو ناضج ضرب
 "امدلذس ميدي ومالا نيكس هافولا لبح عطغب وءابخلا بايلج قلبق تاهل, لالا ةامما
 بت اإكسف ًاروغت مهرايدأ ىلعاولوهدسحإ .و نآر لا فب رترك ذاداو ل انتمللا لاح ءايشالا

 «ومعبمل ةبا خم نم ىسومل اولاقوءاهل نم ملم لزني ناك دحاو ماعمل ىلءاوريسي لل يئارسا
 دبحاو ماعم ىلءريصت لات هدءاندر اهتنيمل ةخ نم تاسنالا سم: كلك نب آلا لرانت عداف
 خالي زانل عدان باقل ىسوا لوقت ليبرلا تام اهلاو بيغلا تادراو دحاولا ثرئااهممطي

 بدا ف ف ىرشنالو :داعلا لام سأر بدالا نأ ارامشا (باذآ اولكوشملا



 جرمان تام [نانرتاوخدش عطاء 90 ءرج الواصتخابىمهتا (ةيدرلاد سالو
 ا دشوطمتم) ) مداها ة وزو عز

 |(ناسم-ادإ ا عوعرزي :ضرالا ام نونرح: دع ا (مهم)

 0 0 راجبستعولا الخلا دغر ساد نمة بكرم

 لافر 0 وراعل 0 .ام نما سابع نبا لاذ (يق) هيايلا موب |

 ىلا قاتلارسْفلا ع ولط د_:عرطع ىذفاوع لكى عو زسنزلا ىلا الاوفر زماتابهو
 بعتالبدبعل أت ةمسن لكو هو ناث مالا نسوخأمضعبلا لاقوءا نغتوكي سهلا عولمل
 تيئغوداتسرةناوخ ٠ قح دو تعايد نوح ىونثم اذكربط ىول لاو

 (داتسرةناوخوم) ةءاغشلا لدغ (درككت ع امش ءادأ (كوح) مم (ذا) «قيطر

 ةمسعنوةدئام مسيلع ىلا هت قللا لزتأق «١ىبضاذتساع> (ينلا) اماءطالعو روما زسرأ

 ةيقا زرران ؟اودهاشيو معابدالةاوكرتؤوجتتي كج اوه“ مهلا بمجلاو قبط ىلع ةدهاف

 انزأل اديمانل نركس“ «اعملا نة دام انبلع لزنأ ير ممللا) هلو ىلا عت شا ىكحا ا

 انرخآو اوائل أل همن ادبءاهلوز |مريدركسي ئأ (نيقزارلاربخ تنأوانةزراو

 ةياثملاءا انه نيارسالا دئاملزنأ/ىسف :الافو) ىف كل 0

 ةاوهمىوهنو هتلاومدع سئل هرخاراتةنأ ل والا مح رذن زا له'

 2 ىواثم صارخا. صاخلا كلذ نم 0

 قيلق عبدا اتسك) اذدعب (زا) ييدتت ادربامازناما دكد وح

 ةئلارش (نابادكنو>) بئاعرك ممم ضام لصفر هوا "دك (
 ةاداربر ءالمملارغم_تدادأ ف لالاوءاهلاو:رشسلا

 نائالا لثءاسسح ةرثسلا نءاوعترو بدالااركرت مسهنم بدالاوليلق

 ددركتوتحْءاذ ع نياك ارزاثياىدع دكه ءالإو ىوتشالئاقىسعاندب

 ةرغسلا هذه (نإ ناسلا (<) م مهل (ارذاشبا) عرسشلالعق (هدركمال) ) «تمززا

 5 : هك فم 4 1



 سم::الو 0

 .اهماورخ دنو هتان ظلا اوي او شرا نم صهنئال ةءادةر سلا ءز_هلاقنأب
 «ىرتوم ناوخشييدشابرذك « ىروكص رحو تدرك ىفاكدبإل كر

 عيل نظلاىأةيردمللا «ايااونأظلا ةيمدجلا فاكسلا عضو نأكو
 | لت دش نانارد؟ نوكستا شاب ر ذك ) صراحاب“ى لا ىأرد صل« :

 | ناظلا لمف (ىنسعلا) ةدحوالءابءلا (ىرته») ةمدعن (ناوخ) مادق (شيب) عراشم
 هلاك متمعمارفكنوكيهتم #عن ماد ةرمبك.ل | ماسعناو قزرلا لو سو عم صرحا,« ىجحلاو ممل

 نازل ىراث» هنال ةمعللابر ذك هنا دنع نان صرااؤءرشناودساذلا نانا
 ءارمت نم (نإ ورادكناز) < لارفدناةبارت<ر ردنا ه

 او هرآو ةياحالا نم ىنعمب كوالا ىازلا نات صرحلا نم( زآز) كرت ىف:لعت(هديدان)
 أرمسكي ( زارف) ماس (دش) مولع (ناشياب) ة ةحرلاباب (تمحر رد) كاذ(تا) صرحا
 نيذلانيهرشباىأ هودولا ارش لجأ نمو[ ىعاآ) دود! انعم انهو ىلاعلا محلا “اغلا
 مال هيلع لاق ماهلع دسقجرلا باب الذ, يجر موعمل بسنأ رحنا هءشاو ريل
 ري دكللاب مهلا حامعلا ىف لاق اهجوز تنك علاج الولو معللارخصل ليئارساونسالول

 نكسصأو ةرعُلا نممدآ لك ١امهنلاو بسلا َئاقظس لن عرسسدلا ىف لقتوشنأ ىأ ار
 نا مهلعل زنا الل ئارسا 1ىتالك ال لازرم اناا مرا

 | ىودثم اذكت قولا 0 كارول

 تأ (ما) باصملا (ربا) يأ»
 (تاودردنا) ابولاعو (اودتقااترلا 0

 [رلانهفارطالا ىفاولا عمي وذاك زلا ممر >الذوفبامسا نبال (ىنملا) تاما
 [ريغداو مكحا .-امو مهو دع ملم هلا طاسلا موق دهعلا ضةنام سمس ماللاهيلعلاق
 اينما نوعاطلاو توا موف .هاذلا مهف تره هامور موفاشنالا هللا لزنأام
 للا مع سيحالاةاكزلا ١ اناوذخأوتايثلاعئمالانازيماو ليكلا
 عئتمهنااو ةذتاو نوع اطلا ةيهامىف*ابطالافان او

 لانس مكن ادءأز تس با هلال سلات نوءاطلا اخ لبق نوعاطلاو
 وا الا ممالا ىل_«باذعنوءاطلاريث الا نبأ لاق

 ارواشنو هرركمةناتاءاورلامعأو نوءاطاا عمنرل لوخدلا فاوةلذخاو مارحهئمرارغلاو
 اعد ىلوأ عوجرلا مذهب لات ها, ض دن عم نوعاط اسبغ ناكر ماشلارفاسا ل رمجان ديس
 مانا مهلوخ ل عرعاندبمزعزع وجل ىف ءاومزخ مهرواشو راصنإلاونب جاهلا خوبش

 ونين

 نعراادع



 هراء نوعاطلاب ممعفاذا] 0 ِ

 دملا ىلا عمجرو ةيلع
 : 0 .هللاقاذعو

 قتلا 6-0 ل1 لع برتتاذا (يننالافو) انوعاط نوكس
 5 الا نوعاطلاب ىم-تو قامآلا متءررشت ةثبدزنالخأ ام
 ىوتمةيدرلا قالخالا سه ةنكملاو عيت ةعاتفلاورك ذا باقادالب فدان

 / نم ليلع أ املك ىدلا] يمه تسيح
 الما دقاو ثا جر تطير مدع ماها الآلاوتارو دكلا نم ىأ مغلاوتاملظلا
 هتسردءار رددكىك اب فكره ىو مهسفناباماوربغإ ,ىت> موشبامرسغب الهتيانأ ىلاعت
 قوما ةبب رعلا*ا (ىا) ىالا نادآ ف # تسوادمانودت ناد _مانزهر
 طاق راس ( دشنادرمفزهر) بويا (تسود) قيرطف (ءاررد) ةيردسللءانلاوا
 يا فب رك فوملا راقد نمرك مولا زجر رشه( تسوادرما )لاجرا قير
 اروبي يبهازا» ىونشم لضمولاض ل جر ريغوهو لاجرلا ني رط عطافو هن بادآلا عارإ ىأ
 (هود) ب بدالانم (بدازا) «كلمدمآ لاب وموصعم بدازاو ه كفا شك
 اذه (ىعللا)قأ انعم (دمآ ) تاغلا! نه (لاَفياَ) راس (تدتثك) ىيك فسو
 افيطتامو ههمشلا نأ ب دالا نمو هرم دبع هول روْبلابنل ءهسسب ىأ بدالا نمهئالغلا
 ارمدلاو سعشلاب هدأ نم ىرو هلا كلذلا هنآ زاك لوب حور هنا سدخءلاكى ماعملا نم

 او هم دما سنان بركات ىوذعل كلفلا نيزيكلذك
 :يئارئاول والا هتاشا مءاوسعشلا نمر ؤلأ مع

 دش هباتف ؟فوسك خان ا ىو لاف نم لزغتلا مجازر لا
 بدالاةلةنم (خخاتسكز) راسءانعمب ..ضاملءفدوب هلسأ (دب) «با.درتأر جز زازع
 ليزا هراسو (ىليذاز ,هدش) سعلا فوسك (باتق ؟فرسك) ةيردصللهيفءايلاو
 كراس (ىنءملا)بايلادودرمىأ (تايدرإ) ةأرجلا نم (تأرجز)
 | ىتفلخ هتءرمخ انأ لاق لات هلوةنوهض ءوهوبابلا دود, م --

 ..خاءاورأ

 + رشا ابادآل مب : 9

 درغملا ىلا قرم لا نم ذ
 ار لءاملاو لثمملا لحزو ىرتشملاوي رملاوةرهزلا نم لك ارك لاو |
 أريودتلاو لماحاولئاملاو ,لثم ارمدلل خو ريودتلاو لدا ءاملاو ردلاو ومما ةراطما |
 ةعباا ف ل حز مظعالا كالغلاو تباونلا كا :ىلكلاكإذلا ماشا



 كش

 ىف در اطعر لالا ىف:رهزلاو ةعنارلا فس عكار :اقنا ف رملاو ةسدالا ف ىرتشملاو
 ءالراس الاب مغالتن اذ لالالا عب جورلوالا قرمغلاو

 + ةرسك شرعأا ىلا ةب-اانضرالاو:
 الىوتعملا اغلا ذكس يل, أك تددرالاو ءع طا !ضرأ ىلع

 | ةولعلا نارك الا بت ارمترهظ اد: :الا باقل اركمم ىلءرو دي قلطادوجولا |

 راسل رئاودلان ءىهور مخ اهرودورصتأ اها تناكدلزغم برذأ تناكأم لكو
 0 ب اهاورب# اظل انالاةرودلا تناك الورغسأ

 0 راسو لاذ هلو ة حر سار أ
 لترا اذا ىفاثاوبابلا « 00

 0 درطإ

 ُ (تسد) ا هتف / راكد
 عج ناراثكر ءفارط أ اعجب (ىشنارانكو) بناغرك ذ ءدرغمض امل. مهن (داثكت)

 (تنك) ولالا بيطلا ىلا جار حذرا قرمتلاو# رغعلا ىف

 ب رطلا مسا ارم يحوم ةخاسر ناعوت
 سرب ىرتشم سؤ هلفخأو هياقودحو يشمل رقا ىأذ

 هأيلرإف (تاسربسرب) < رب مبرخآم فان ىب هك تنك ٠ رد هان شد 7
 ا 03 لالا بيبطلاىأ يعم (شديشكم) «فطاتو
 0 (ىعك ) ناطل لالا
 مذاي) ةيهلالازوثكسلا ىلا لو هوالآلب بو
 :تدجوربملا ب درعالاو آلا هدكح ىأر دلل عت تحب

 ةنض(قحةيدم)ءادنلا ذا ةزمهلارسكب| ىا)تا علا لاق (تنك جرا حاترسلا



 اوه جرا(جرحرؤبو) لأ
 :لاجرونب هعفادىأ جرحا رووا ذهمدبعل ولا ايل لاق( ىلا جرح

 اجرحلاعفادو هددم

 اال لرب ريس نم ىو رهنالتائاعلاتاجردلا !ءم لس دكرئاو

 ءلامغب (ون) «لاقوليةىفدوثلحوتزالكش» ٠ لا ره باوجوت امل ىأو

 وافل تنأس اي (ىهلا ]نا ةادأ()لي(دوشرسح)ثلنم (وتزأ) باطخلا ةادأ ةيتوفلا

 ىونثم دشرملا ةءالعا ذهو لاقول اكشم لوف كل وجو رو ىأراذا لاو لكل باوج

 باطل ايلا (ىاجرن) يت -اكرد شيا كره ىربكت ««تلدردارام ره ناخرتو

 هرخك هلا (ك ةريكت سدإ بلغلا ىف(تسلدر») ال( ارام) يش لك( هحره)ن أجرت أ

 (تاكرم) نا عمجاررممهلاو حر( شياب) نم لكل (هكره) ااذهسام ثنى باطشلل

 تناكن ملكو لاحاو لاقلابا :؟ستانبو له ىفاع لكل نأ ينعلا) نيطلا ف

 غرو ل ناطللا عرمضت اظحالو هغلا نءةساسا ذخ أي !كلمامتن أ نيطلا ىف هجر

 ةء_طلا ثول نمأربآو ىوسلا تارودك نم لوزتل لالا صراخ همادتأ ب ارم هحو

  ىحتاب ابحسمإلل ىو لاق' هاو ايندلاللع لاقت »ب البو اضيف نم علي كتاب

رل !بابلان م ىهمر دسم (ابحرم) ماما نانا دقلاءاس بغت نا م ىقترم اي
 |عسا

 لاعتفالا با نملوعش مما (ىدجتي) | عطارنا فلو ع مفلاءبحرلاو ىسااكناوأ

 ف4 هاو ىو هري دفتر هم هلو عمو تن د همان عراضمل عن( بغتنا ىشتمار) اذكو

 زاضاض )لج طرشلا ءازجو ينك[ اَمالءل[ت طعس ببغن بغت ل سأو طرمشلا

 || تيغنا ىضن ماي ىتا انابح م( ىدملا] هعوقو ىةنلىغأملا [-ادروأو (اذنلا

 انترودكر بهذلاانني ري ساه تلدب تدحا نكل عساولااشالا ناضا ذل ءاجىعشلأ

 1 .-ريفعهروت :ئاعإ انءر الت أى اعن أنت ل الملا ىذا

 مجمل اكسو مسمن تنأو مهلا كامرا عن ل5 البلا بف لزن هنو ا ومى

 يدادغبلا نبدلا دجى اررحا هانمالعلا ناطل راتناوءاينالا رو ءامعلاوهنور فخ هر
/ 

 ىرتشم الئان هبطاما ذهلورانلا دابوهو كيك ممله هتاطاس فيك ةلحدلا رمرامل
 7 تن (ىهلا) يب ىسبتن نا لك ىدردل هب "ىهشب الن ءموفلا فومتنأ> |

 ١ كو ىدرودن ةلك نانكلهر ىدراقيةغالبلاطبالر كر مثبال ىذلا كاذوأ

 || فلا نماريبهلةروب زملا ةةسصلا نم غعرشيلاذا اللا ةطرر ىف هناف هنن م نالالك قمفلاو|
 هنا هئعمما ىنر ةماما أ نع ىذمر اردرادوبأ ءارر يذلا ثي داحاية تبان مهبحتوتوادعلاو أ

 ' اهرجج و ةلملا تح ضرالا لهأر تاردسلا لغأو هنكمالمو لل امال لا هيام لالا |
 يلي لرب ا 1



 ءاشدانن

 ارخ اولعق لب*اودو 000 رزلاو ابل لا سعف جالع لك ناطلسلل | | |

 6ك
 تاوخو ساحب ت[ت شكت وجلب ىونش مري سانا ىلع ىلع نول هبل راعلا فت واحا ىتحو
 كلاذئِضَناااو (ىعملا) جءرحرهادربوتنركب وأ تسد« مرك
 ةبعص نمناطلسالىأو ىفامور قوذو“ذسغا خاف :تنامحرلا فراءلاورارسالاو وهو معلا

 ماعط ىشقتاو سل

 ذو همرأسك فا ةريغ نمو دن ناطاا اذذخ أ ةءانقو عسب ةىسولالا يطأ

0 
 :يضرموةيضارتراسداشرالاب تلو عاذاف

 ىلا هجر اىأتولادنا :«كلذاوأ لاب (ثلبرىلا صج را) ةنمولا ىهوةستمآلا (ةئئمطملا
 امهون ذولا نيب ةعماج كلمن هللادنع (ةيضرم) باوثلاب (ةيضار) هتداراو هرمأ

 ها موعم( ىتنح ىلخ داو) نيم اسلا(ىدارعزةق 1( يف ىلخ داق ةمايقلاى اهل لاةيونالا
 مداشن شروغر شب ردنازا دعموإ دباوكاقزوخ إو روخر ةسفإلل ىرتم نلالح
 0 ضر ةسقو ىأ ةءردصلل“ا ابلا(ىروتر) نضَرملاَوه(رركر)' |ةفاضاللة مهلا 0

 روض نشلا( شرخ شيردد)اذكدس ازال ورغم ضامن ار(داوخع)

 هلعان بئاغ ءرك ذم درغم صام لخفوهودعنأ(داشن) هير ما دق ى أن اطا لا ىفا جار
 ئسهل الا بيبطلا ىل_هاهأرثضرلاو ضي را [ىعما) ناطل لا ىلا عمجاررتتسمهتدق
 ذاعمجار ها هلررق ىأ هضيرم ما دق ىمملالا بببطلاناطلا ادعقا انه دعو

 ,ىببطاي لبطل رثامو م بطلب دلو ناب ىادو(تبب) لاقو رولا ية ل هدعلو
 الاة مكتمل ىسهلالا بينطلا
 ةروراقو ضينودجو ىمول الا بيبطلا ىأر (ىئمملا) مترك ضابسا قوالمالم معمدتب
 نوفرعبا دابع هنأ ىررملا ثب دملل ولاحد هاش ناسل نما-مبابسسأو .!عامالع عمو راب

 ىونثم لاقاهش رم ص خلا او ة-ارقلاو كمالسعلا اورانثآلا ىأونلا,ساؤلا لاو ا
 لاق(تنك) مداه درك ناروتسنتراق ناوذلا «درت تانيا ةكورادره تنك لذ
 (ئادرك ) نوروزملا"ابطالاىأ مه(كاشبا)ناببلل (هك) جالءوماود لك ( ىرادره)
 ا (ىنلا)بارخ( 'ناربوأ ) ةرام ىهتسل(نيت رام نآ) واعف

 لوفي هن
 0 الشو الام مهئاالشلا دايدزادارأ وكيل عديم دشرما ميما
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 ىأ مخالةيناحورلاضارمالا ليزي الينا _هلاجالعلا لوتوأ مقتتسملا طارصلا ىلا
 امال كلن ينعلا) ينورتشب ا مهنا ذيعتسا هت وردلاحزأ ددوربخ إل ىوشم ءابملالا

 ضم مهصيصعلت مدع نم ىأ نر 'نمربخالب
 نات ىرهاظا العلا درمهج بطلا ع الخأا لولا ه>و ىلع ء-حالعت مهعو رمأ

 علا نالابلاب قلع تالرهاظلا نمءتاحاعم نوك عيشنملا

 1 بئاصالا ةرام الا ى

 هللا ذيعتسأ 4 اواو باغلا قد

 ةبارطلا نوعدي مهروعش م دع عما
 ةحلاءللج اتم موحالعو ع

 "و رديدإل ىونشم ..اهرمغو موسذنأ
 | ضرصو ةنح ولالا ب طلاىأر (ىنءلا) ي تنكس تاطلايودرك ناوي و تنع

 ٍ ضمنا هسجو ىلع 4 فدك ءابطالاو ناطا-!ىلءر ومن ارسلاوت|طللا سا ةيراج

 32 :ىعلالابيبطاا ل_هج نكسجا حارا فاران ءوهىساو علان .ةيراجلا

 ,ءودالاسلانعذلاللابويعرتب نادرا اةداعاتهو ناطاسلا

 فرز ونلم رارسالاروبقرارحالا ولا .نركياذه
 ممثلا ضرلاوه خرلا (شيغر) جدردزداددب هرهكو © دوما دوسراو |
 عم ىذالاننلل ف (دو) ءادو-لا نوبات نم (ادو سزاوارغْزا)ةيراملا ىلا عمجار
 إلا كلَ ض هناك ام (ينعلا) ناكام

 هر. هللا نتن بسعفا/ ارذ_مسااوءادو

 لدنسي فراعااو ْىملكل لئالدرنآلاو م
 شي راززادبد# ىونشم دوعلا اذكو هَعدف

 عمجار هتضهعانر ىأر ومع (د) «تدادراة رو
 نينالاوه رازلاو نمىن-ه نانا ةيراخ ا نينأ نم (شيراززا) ىسولالا بببطلاىلا

 2 ةروكتاادكن م ةءكرسم (وك)

 : 'نمن كيلو هضم نمىأ بلغ! ننأ نم (تسلدراز) ةيرأجلاىلا
 هرسيا هاو بلةلا لس( تسل دراناك) ضرالا الاذو( واو) فيطادوجولا(ثشوخ نإ

 كا مهذو ناطلسلا سفن راج نأ نمىهلالا بيبطلاىأر (ينعلا) بلقلا نمهمرجونعي

 بانا نمدارا نر كسصرذ باهل نمضرملا كاذو فيطا ندبلاهضرصو بالا !نينأن م

 دج ىفنافي رشا ثي دلل اطعالا س.ئربا اا نوكسل راما نموناطلاا

 سغئلاو باَعلا ىفوالأ هاك م ادسق ت دسفاذاو ءاكد سما سن هاذا عضل مذكن با

 اذاس ثلا: .حو رئاواسةنانءرثمت الديون لا تاذلالاب اهلاغ

 انء ارغصااوعا دك[ ديوانجلا



 «(تاين) باقل نأ (لدران) نس(نا)
 () ىندملا) بلغلا ضرم(لدئرامب) لمس (وحا -(

 دو لوقعم بلغ او سود ا نال بلذلا ضرع

 يلوم كرا دسملا ءركسيأ با اللا ضر همر نطابلاناو:ءرهاظلاو

 موضه (بالرا ,طءا) زانمتودبعب(تسادج) ىمرات ع

 نم بك ص معسأ م 3 .ىفاوةلّتخاو نيساهدعب ةرمملا جذب هنا ىلع نومدتملا

 موهنلاوتاعاذترالل ةءوضوملارطس ىأ بالرطسا نركيفرا ,طسأن دو سم2 !مءاوهوبالا

 بالثلبا !ولاتاوعضو نملافرط الا ءذهىأر الف سب ردانبا اممسا بالنا لاثم

 هلع (ىنعلا) نيمهتملا طوطىل .ءاسا6تراصل امهتسالا ةرثكسس.مت بالراطسأ»

 مما 0 انوار ةياعت راطلارئاس

 كلاس فرو لزوم ا سم ضطافغاو 1 0 السا

 نطاسبل الهي ه لات تارارسأ ب الرط صآر علا َلاَعُف ىدعلا بالرط_هأبةثي رطلا

 ناز ركورسنيزرك ىتداع» ىوشم_لاقاذولو نما نازيموهو رطاولارا غ«لازيو
 نيز) طرشلا ةادارك أ سمفدخم (رك) ) © تساربهر رسنادبارلمتوئاع « تسر
 رمالذراشا رس ا ةروكملا ةمعملاءازلا نم ةيكم 26

 ناكناو (تدرس ناز زركو)بئاسملا اذه ,نمناك اذا ىأ بناملا يداربوسأرلا

 اودوبنام لا كذا ىأ (سسنادب) انل (ارام) ب .:1ا بناجوازاعابناجىأ بناجحلا

 نم ناكوأزا اجلا بن اج نم ناكتنا شهلا (ىئسعملا) داموز يلد (تسريهر) س
 | ل_ئافالا ضو لاق (هينت) سدقلا با 00

 نيفادعر أوو ,قارعلا نيدلارفنو ىفا مولا ةاضقلا نب

 هللا سهتلا لور لة تلافا اا نء تا ىغ 0
 ابل اظح سغتل »نيا نع ةؤماا ةمءلا دارملاوا ديه تام تام مث ف هذى

 ةحارأ



 امو سلفا

 دفا هت

 كل ألارأ بوزحلا كلالاوأ كلا لإ

 ا

 ملعب و ةالولا لاوح أى ع
 نم كءاجدف رو .هل ىطعيف ة-جرارسأ

 .!و هدا دعتسا ىل لكس مرتب اال هتس

 نجلا لب لولا ربىذفلانالبوذهتلا كلانا

 ما فرفو لل هف تام انما ةماغتسالا لاكيمطتو لاكتاا

اكولا لا الفل نمدحاو ثدتلا اذهىلع كلاس
 |ةل

 :تاغصلار وه ناعما

 ةراكل هند

 لاو سا رلاع نع ابئاغ تكف

 .كلوغأب هبحاص ناك ومرحجرمغ ف ناكاو ءذن ىوول
اف هونم«ةهوبراتاغاو ةلءاشة سلب وألم ةلمضغنالا لا 1

 

دهاحا ذمهف هنا ةلكءال ءال تسع دهان الز شنه ذلك رب
 هفن 

 بوبي هحور يفنالاحلا» المو ىوانمىهتنا ثدحلا لهل راثباوةبهروافو دا هتبع

 بوذهلا لاو أ اسدارأل يزاحما ندعلا ناسبأثو ءداررم سيلانالو وان دي _.بو قي ةملا

 همّدقت نمل والاف كلاسلار ةِبوذحلاوأ بوذهما ارمغ

 ا اغلا لمسىزاوتنرلاتايذ

او ةيذجمل هشالتامامتلا كلت نما قبب ىذلا ثااثلاو
 لصخم الة ياملا يولق عسدارل

 بودجما نكحس#و كلاسلا بوذهلا نمال أ بوذدملا كلاسلا ناك لوهنا ملعيلوأكو ل

دتمالو ةمدخال, الوب م ءادبءبلط تاطاسكس 4 اً كلالا
 (رثت وهب رقص خال فأي ةق

 ,ةرملادبعلا كلاذو 7 اذلاهتبمحم فرهظي وهز ونكو هنئازخ هيله

نمرِدَيف دتانن: لاسولا برو لامجلارسايببلا
 لاشتمالابجاو باطخناطاسلا 

 رضب وغتو ةنطا الاكل دءاَم ماه اقدارا تاع: قداصا اى

 1 يعرفو لام سأرهتمدخو ب طو هج ل عج ناطاسدب لاث6بوذحلا كلاسلا

 الا هد ستمثل اسلريغ بو ذهل انالبوذ ملا ريغ كالا نما
 !ليقمتا كنف ولعله دوه

 قالا ن عاملا

 اهي رابتخالا بلس

 ان مونبالوا
 (ىلكل فوذولا ل

 نكلو هنه“و نا طا بر<«نيكف
 |كوأوهكلا-ااريغبوذحلاو ةقاطاا

 ةيلغب وةدجولا ماقءالالم



 رطل لاذ ندوأ

 ١ نكمل اًيشم

 الوان

 01-!!فاصوأر' .«اظنمف شالتم بود لاررغشلل لاو لاكسل ةئار ارو
 ,رهحو قبو هوق نم نوذلا ل خأيإ ةيئارونلاو ةيناملظلا بحطانو سأرلا
 بابراو كلا .لاريغ بو ذهلا نيب و بو لام غكالاسلا نيب نرئااوهاذهو عارف ,تسحالاو
 ذإ هىشملا و !نكيرلا ذا لس امللاو تاذلا ىفن وكل هتسملا بذاجلا مهتابارخلا

 انين اذانوثعل نيبأو حرشأ املك (ىنسعملا) ينازاماب
 ثعل |نال ىندعلل لال !!بيغرتفي رشلا هدا صو اس فاسو
 فسونءو ٠ لاحرلاممهنعزدملاىلاعأ هعطاو اولاقاذهاو فو را فو رم
 ٠ لاسولاوقرفتلا

  ناسللاري خت ناك لو لوب اده ىف»ذ لاقفلاةئاجتتلا نمو دسأ لاما نا نكساري .رمتلاو

 ةرغتسا بالا لام تأ واذا نيع لكو لات لرتلا بحاسي

 ةرأالو « لل ىءاعمد قرا ىرولا الو
 .بهذامو با ٍ>الارابدراث ؟ىل عت يكمل
 1 اير“ 2 ءدانآمال ارتعلا نا نأ

 (تفاكش) ف: لء(دوخر) علل لنا قالا (رةدم[ شع نوج) هنياكحت
 ةلكملاعب سدا أهلك لعاس(هل] باير يك مدر درفمضاملةوهوقشنا

 ايءاي شالا عبج الردأ ل فلا غلا نا ارملا ( (هبب#) ىاحو قشعلاة فرقحو

 لالملاو

 امو حرش

 ىونثم « لاثاار ةلاعالا نعل ه لايخ نعيش

 (هجرك) « تسر وشررتابزو و دعاللل » تسرك
 لما ذلاةاداركو*ىشااوه نشورلا (ثسركت دو رإ ناسال'رع

 نم قشعلا (نازهو ١ نكلا (نياررب
 حرشلاةل نا للا ناكولو (ىنعملا) ليي

 اذاو وتصب ال: داهشل اهل لري :.نأ ىف لالا نالأوتمأ تأ رمغ نم:

 8 تام ىلع لا نال ةةا هالو لاقت ناسا ىلا جا
 « مرطتمر مام مصستم بام 6 نكت مبحانأ بساابسعأ

 لاق تقلا مث بولنم بلذو ل اهعمدنياموهو سانلا نع يملا ماتكسلا
 لاومر لن ءالوادأ .٠ معااونابل ارك ذات

 ذا 3

 هيلع تلخ دب اعرك ذمدر 0 5

 رارسأ ناس نعز معو هن ىلع لفل قنا علا رارسأ ارسأ اك ىعرش أ فد



 ءوالم او ةذالا نم ةعطقةماطت دف 00 2 0

 ب 2 ألان قام لأ املا منال داعألال وأ ق رهط ىذلا يلهالا لقلاوأ

 فهنا لو بر دم بتك اهل لاتهنا امتككهتلاالاهلا اليت للاق اذ نوكيأمو كاك ام بكس

 حرمت »م تعج لكردرخوج سحر شرد ل فعال ىوام نك هلارارسأر وظءهنالاهتكمر دقي

 شاعملالقعوهرسانلا يب فو رعلا لمعلا (لذع) 4 تنكح ننعم ىلعو رش
 (تفخع) لولا (لكرد) راما رم رخوج )قدما ىلا عمجاررب# ”نناا(شحرشرف)

 قشعلاح رش ىأتب ردصألء ابا (ىإ 5 ذم درغ م ضام لءذوهو مان

 قدعلاح رمى شاعملا ندع (ىنملا) ىشعلا كن شم) اضيأ (مه) وشعلارمتو
 ح رش عردغيال شاغملا لفعا ذكى ثا ىلعرا# ار دةبالاكل - افرام لم ىءواالا

 مص ىف عقو ف ثهلا ج رشا ةعطلارامح شاسملا لع لوب هنآك غيشاك ىبسولالا ثلا
 لعالو ماهوالاو لاب ايل صافن مهلا قير طا نع جرخو بوأتلا و ءردغيمل للا

 ثعلالاسج هلرهظ' +اابامو ةيمهولا تانمتلا نا ,ءسدمم شعلان ا

 ةريدالو يتلا هلاتاضيأ لسعفو قشعلا حرش لا

 بات: 18. كش مم ءدلاقلا ناساو فيطلو ىوةلاملا

 7 نءاري نكرم ابعت (باقآ) يبانمركو

 ةرياكمفاثمو جدلا اموال ىذا سعال ز شلاش

 4 ِع 6 .اسعلا 5 اب ) رما) ا

 رس ب ميعتلا ليفثالسعشلا
 قمل اربع ولط تدرأ نان ثملا ل يادأ

 ارظنلاوركسقل ان داكشنلاوةاكمما نإ را طالبت
 لقسلا نادينملا لاقاثيش لس !نمىغي النظلا نا!نطالا مس هرثك عسب

 اهتبحمىلءو هللا عليا فاامىرو لا لثر باذ نو كسحن |ىلار ظنا



 هياسراىوزاو. ىوثملودبان عمءاو4:ءيلءالال دالزحاعلا# لاملا لاباخ ليةهللالاق
 نمةقفخم (ا) سمْلا نم (ىوزا) مدهدىىابرومدره سعت « دهدىناشأ
 (ىاشن) ر معلا لالدتسالىهىتلاءايشالاو أ رفملا ه«دارلاو ل (هياس) طرشلاةاداركا
 ةيدحالا سعت ىأ (سعل) ىطعي اثم عراش لعق (دهد) ةمالعىأ:دسوا,ء ابل ١

 ءايلاوح ورلاوهناملا (ىنامرؤي) سفن لك (مدره) ىزي ربتلا نيالا سعتوأ
 سعت نم ىطمي لفعلا لل ناكولو (ىنعلا) حورلا ىلا بولا رونلا ىأ 'ةبد
 ىلاأبو ضمارؤنىطعي سفن لكى ةيد> الا سعت ناك او نوكلا ارؤنم نكسلوا

 حصل فعل رون اكو لو حورلا ىلابوفءارؤنىطعب سسغن لك ى هدا شراي نيالا س+ةوأ حورلا
 اذهلو حورلا روم لاري الن ثعاارهىذلا نبل ىحامأو ردك !نمولذعال نكتاوراظنلإ

 باوخ) م رمغلا ناس مث ديارنو> « رع نوعج ارت دزآباوخه ياسو ىو لوي
 (نوح)لبللا تيدحوم حامتلا راق ةرمسلا لثء( رهس نوسمه) كَ (ارم) موتلاب قت مما
 لسبللا ثيدكموتلا,كينأيلظاا (ينعلا) ونس علل ىفأت (سعت دار) ليلا ةادأ
 رثالابلالدتسألاو لالا لةلادرحىن» لعل اوهودر وعمارمما شن سعشلا علطن انوا

 سم (ثدبقاي ناج سعد) ىقئنادأ (تبن) سمللالشم (سمتنو>) اسدلايف

 !هلث.سيلابندلاىف امض نسعشلا (ىعملا) بورغىنعم (سءا) أها (اروا) ةيقابحورلا
 لوقبه>ورهفلا سف هناك مزلا نه ةثيرب ليا بءاه سبل ةيذابحورلا سهو ببحتو بي رغ
 اهروابنوكسلا تازذو ءاهسااو ضرالاب طب اه« ايش ناناهلئمدجو لا سيندلا فس عدلا
 طوب هلاودوهسلا نمولختال ةقاطألاو نها اذ, وكعموةيهلالا مئالةخ ايم 7
 ب ةالحلا لماكت!ىفاسنالاحورلا سمن نكملو لب وُلاولغنااو بورغلاو لوذالاو
 هبدلاهجوو اها سمأ الو طوبهالو بورغالة بنار ضم ىسهنةيدحالات اصل او ثاذلا
 ضرأ ل لماكلا حور سم سئل ذكل مالا نءاهرونب رز تيلكشلاك |سيئب
 سمت وو ىو. كاالكق ينامرحلاومل لب باغلا ثني ىلع وةرثكسلا لبالوزيةرشلا
 سعلأو (ىعلا) م درك_يوصتوال دم مهناونيم « درف تس ءدرك !جراغرد
 نهذلا فاهربوسنواهريظنتن كي نكلواهلرياتال: درغثم ج راسا ىف تناكولوةرهاظلا



 | دركدركتناولم س1 نكمالةةيغلا سعئامأو اسوم جب رامخلارف اهدوجو نوكما
 دمآج راعوك ناب س ملول ىونثم ندركى عب اغلا مأة غب ىلع مخ صردصمانه

 اوهىذاا(وك) حورلاس م“ (تاجسمن) مب راقت ج راعردو نهةردسدوم و ربآرا
 ىرهوإا حامي لاق ةلاانه ءانعبرئ الاوربثالا نم [ رم [ نانا ابراخوأ مكي رام)

 قحلا هيسش مف تنمرلا عنا امرث ,ءومازاهؤ ايضرسممل ا

 حورلا سعلا كلا (شدومن) الاوه دب _ىلهعفن مومةيسانعامالعو لح

 'كلفا!نعةحرا أعور ,رلا سعت (ىنعلا) نهذلا ىف ةرك) ح ورلا سمأ سبا هائهم

 تاذهلا راونأ تاياهت اهيدارملا لاسقب | نكم ورم أ ج راحلا ىفالو نهذفاف اهل سدلو

 ةطبح قل خا دلارب غدي ىص'علاوأ م "كلف نع جراما ةيدمحلاةفيغل ارسوةيدح الا

 6 باطن ىف سيلا ذسواةناكمالا نم لدا هاو نوكلا ماعز مسيل تسل تاهملا

 ارددناردان «وكعك اروأثاذرؤ هنردإو ىوش» لوبا
 هانعم ةيمدعلا ناكما منك )ىلع نادل( اروأتاذ) روستت ىف (روسترد مولد

 هنأ ىلع أ انهما وفنسا مس 1( رك ) ندي فكى هع هتالرشامملاب ارم ةروصب ردصمعسولا

 عت هتافس ئابلشي سدنالارو رونا كلذ( يندعملا) كلم( وألم رايح (ماسا) ماع

 ةلرديالو ثداح لمعلا نال لك يكل ]عن هللا لاق لام ناهو همعرّو هناا ىف ىأ

 هذه ملكتو ىتااةي مانع ىلسالا ؛:كررم دل هوب هحورهنلا سدةرك دنالو.

 ةيسسانمبو ب الاون اطل ا ةءاكمل لت" امي يسولاالا شعلاب ةفلعت/ارارسالاب ةطساولا

 نيل س عمرك ذنح ورلا ساكت وعملا ندا قرا دنا

 سعاكورشيدح نرحل ىرشم لوثو ديم وش جرش
 ىدب) مالك (ثيدح) ليلمتتادأ( نوج) جد 0 /نيدلا

 ءامدلا سمن( نامسآمراج_سهن 2)لسووؤلا (ديسر) هتاذىأنيدلا سعت جو [نيدلا سم

 سعت تاذىأ جو مالكو ثيدح نأ امل (ىنعلا) اهءأرتبع“ (دب ثكرفرس)ةدبارلا

 قشءااروورس هللانسدف هرؤنال اهتلاسخ نم اهءأر تبص١ةعبارلاءامدلا يعن نيدلا
 لوقي هناك سعتلا نمر وأ مسيول اداب هللنأ ىو ىلع سءشلار ونىل ءبااغوهو ىنهلالا

 اهورسف ( مكقزرماعسلا فو) ىلا ءت فوت بجوم ىلع سلا ان باصلا ىأ ءاعملا تناك

 اهئابهتسانم سهلا ترتتسا ىأ با .اهلا» اهدلابهرسمفلا سدقداراف مكةزرباص-لا ىفو

 اراؤنأ ءلطءوه ىذلانيدلا سم فاصرأ تاسوأم لومتوأ باقتلابرغتاكب اصلا

 عووفلاو لوسعلا تفتام بلقلا اىف تعبت ح ورلا س عل مهسلا تاذلا ةيدحأل 2

 طذن_مورداقلاو ىح ا هما س عشار هظ ءورهظمئث لكسحا لوفتوأ ىلقلاعامتتت



 انال هروثي و تر تو كلا ةيسرل
 ةييئامللا مارجألاعبجةدهادا لسو ىراروطلاب

 حورلاو سغنلا نمماسدحالا طابا |رلاتايلغااةدها ماسح الاو

 أ نولمعتامو ,مكماخ هتلاررسنياعفال_ءو لج نغنأ رار دا

 تاةسلاو ءامس الا ءانقناو حاورالار توكلملا لاء نمهورع دهاشف افكلاروطا ىثرنع

 قاذلارففلابجرخو قملا ف ىف بورغلا بي غرومللائاذات العو زج ملل ةعجار ةينوكلا
 | لسواسا نيالا سهم ناو قحاب ةكسل ممم ءايشالا عميس ىأرخ

 ددكبجاوإ» ىرتثمهتالام عاعش نم ةزمماهسأرزتيصم#عنأرلا انهما سهل ةريسخ
 درء ضام عن قأءاتعم (دمآ) ميدأ ماعنانا أ ىرمر ندرك ح رمش ه وأ 1 ءاندماهكتوح

 جرت) محا (هأمان) قأال(دمآهكررج) ىناشلا عارسملاىلافورصمءائعم بئاغرك دع

 عسوت بجاخلاو يعلابةراشالاوهمرلاو:دحولل“انبكا(ىرضر) حرشلا لعق (تدرك'
 نع مرح رشف نأ انيلع بجو وطنا نيدلا سهما أل (يئعملا) رسلا نعدبار

 | تةءانر مم ادن اج سن نبا وو ىرشم نوكيال ف يكو تلا ب الو لدي |خالىذلا هماعنا

 / !مدارأو حورلا ىف ,* (ناح) سفنلا اذيه (سفننآ) ) عت انب ,ناهارعب ىوب .٠

 'ناكمو نيدملا ماس نع ةج ابدملا ىف كون نم 3124 نها مدارأوأ غي
 أ (تدتقارر) قليذكأ هدحو ماكتااةادأ أو ليذلاوه نمادملا مم د) اكد

 «اقغالا هءزاول نمو لفل! لالا ناعم سخاهلو
 سما عولبطلا سءافناو ةرارحلا عدارلارنامألا ثااثاوريدكتتل اور دكت اقاشلاو

 9 ار(ىوب)هكسءىنعلا اذهب
 انو ٍنيماعلا برهيدارأو فسر

 (ينلا]مالسلا هيلع فو صرب
 لاسول ثارششبلا تده امال نيدلا ست ع

 نيدالاءاح لوقتوأ نيالا سعتوهو ىنعملا
 اوه ىذلا ىلا.حلارهظاانال ىتم_هليذ تبعد تكس ىدسج ندع
 نمانالومةريضأ ىنارونلا صيم ,يكسم تاموف ودا هلاريشنلا نم ما

 نيدلا اح لاو لاببجم لاقت ابرار سلا ماضرأ مم اتم

 « اولا شرخنازا لاوحصزا « ايلا "تبع لح ىارزك يرث كاررقمو

 ناد تيناو سما «ىحلاهءزاولنءررهقلاو
 رشا سدر ارك ذو فموي مق (فيوعنا ءاريبإ
 .ةلاركذ

 (دابردص)
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 ارشاسمأ(وك) دعب( زاإا يدع «ن>(اهااستب كح لحال ىارزك)

 هللا كدشنأ (ىنملا)ةئيطللالاوحأ نأ (اهلاع شوخ

 زمر انا لفر :ىناولا ةدي دعلا قو ةلسا ىمنتالىأأ :

 * نا«:آون 200 لاهلاوحأ

 تادنغإءاعملاو(نامتاو) ضرالا نا ىتحريدقتب (نمزات) دوش
 اددعلا نمرا دقم(نادنح) ها :ان(دص) را .ظالاوب او عورلاو لفها !(هديدو ع ورو لفع)ةكحاض

 كالو ةلجو بلقلاءاسهدوإ !ضرأ ى> (ىملا) بارك المدرف» ٠ عراش«لهت (دوش)

 : «ج ورلا ىو مانو كلص شنو رسننةي سدقلاتاهلكل !توكسلمو
 ةلدلاكر مو ندا مااا ضرع اتم ةيمةئاداةهراذةمنوكست

 ىوتماللا يذلا سمئرارمأ ضع ةرعمو نيالا ماسح لاس اشتةاوهسغن

 ماسح تنأىتتاكنأل ( (ينعلل) هان .هحأالف ىاهناتلك و افلا ىانىتفاكت' ١

 لسع“ ملا ادسعانو ادوهو امدرانيعو العءاثألا ف ىناف نيالا سعت ح دانيال

 5 :ىصح الف ىئاهذثاكرهالا دوحومال

 [لك) جناب ال فلستو أ فلك ناو قيفملارمغ هلائشلكط كونن»
 لاق لوعفم بو هنمالعع دلك عج ارريمبلاو بئاغرا نمدرغمإ .ضام لعف لان(هلا) هيل هيلا
 طرعش فرح نا ([فاكن نا) لك دس "تكلا هس أرق ملذع ىذلارهقيةلاو لعاف (قئلابغ)

 تبهذو موزج ال ةلدحلاو قيم ارمي ىفاعمج اوم: هلع اقل بهذ لا باب نم ضام لف ضاكت

 ريفا عمج ارم فحت هعاف فاك ىف ع فوطعم.(ييفاستوأ] طرعشلا ل _هف نزول“ افا كرح

 هن ةءام بئاغرا ضل

 |نادئح دسةديدو حورول مع ه دوش

 م

 / ير يا اتا
 (موك )مامذتساةادأ (هحتأ (نم) هي تسينراياروأ هكىراب تح مت
 وهو هنأب ب سقللا لاذ حرب ,نآح رمش ابحاص سيل( تن بث قديؤورعنهقرع

 ةادأ (ت كلو بيحلاو ره(را)ة/ادوأ دابا بفاس
 'نيدلاس عوهو سيال كذلاعحرشأ حاص رعى سبل ءالزونأ ئثىأانأ (ىنعلا) فن

 اىوتنم نيدلاءا_!دارفالادرذو باطتالا بطتتقولا لا ذناكمنوكل هرب-اظئالىذلا
 اذ-هح ىلا رك تنواراذ كب نامز نبا« ركج نوخ ناو ناره نآح رش



 حران فوصل انارسب رخآت نوف أي تح كمزلا اذههعددبكلا مداذه ح رو قارقلا
 ىلاعل ا «ماقم نم زل _الربعب نأ لك الا ثراولل نكميال ا ىلا! ذر اشأ »ا *)«هلاع كل
 ةينسا |هتنتر نم لزتتووصصلا ىلا املا نملك الا أو هتيذلح ب ءاط سل اهل ناك اذا نكملو
 ىلعلات .ايلوالاناطاساذولو صرحتو هنن هددب رمل نكلو هرتم نم مهربخأ نيدي رم ةبترل
 ا نان ىنمعملأ لات ىوننم نيديرالاملعت نيالا اح ناسا
 ما قاف نيدلا بعثت الامو شعب لل نفل بدلا ماحلات ولات
 ىلأ عملات فيس تولا نال قامور ءاذغ فيعضلا اذهل لص با ةصرفاتّوفتالو ل عاو
 ادرف تسب: «قيفرىأ دا, تقولا نبا ىفو س9 ىونثم اذكناك اذان عمجارب سيل لئاز
 1 بالهنا نعم تقولا نبا نوكي وصلا قيفران (| (ينعلا) ع قبرا طرشزا تفك

 ةوب ديشمريغتادابعل او تاع اطلاي الخ ثم نوكيىذلاوهتقولاووأ ,أاماو
 ارمسعلا دقن جارخا ب رطلا طرت نم سبل لب ةةسملاو ىذاملا تام .زالالراتلا لامار انا
 ادغىأ كلاسا.ادرذ كلوت لوقب اكرورغلاو لءالا لوط: تادابعلاو تاعاطلا نعدعبلاب

 هبرةعاطرمسغف هرم فرس كلل ناانداءأ و( هنن 8
 قوسدرم دوخر كمون ىونم ءا..ارالا كأي -4لوعي دغلارظا
 (ركم) باطلا ةادأ ةيقوغلااةانثااءاتلا مب (اإ 0

 ىريرم:ماهفتساةادأ انهت سين( قوس ل حر( درسديم)
 أوهوةمدعملا نوئلارسكي (هيسنرار رعت وح م(|تسه) باطخ ءادأ .ايااوا
 الاو(ىنملا)ةيردصلل ذه ىفءاببلا (ىتسين) موقي (دزمخ) مودل[: ها مدارأو تايسنلا
 تل تنأالاو ىعملاو ىئئاادرد + ىتسبن لوعتوأ فو .لحر تنأ معن ايفو الر نأ لأ تنأ

 اد أ ادرن كالوةوهو مودعملا نمو م دعدوو ل لس هنالدغارطانتنأ لبا
 نارا لحي نابسلابو لب رس ىف كلر مم د:فرصتنا كلن ك هلال

 ةيفوصا !قالخابقاذعلا فّوستلاو (هيبنت) و مدسع نام ءر اوامر سبءس نا بلا نكست

 ىلبشلا لاق ذولو بتةالاكا بذ
 لاغب فوصلا نم :ثملب

 0 0 لاذالجرلا فوم
 !ليفو :ةهلارهأ نع :ط مهالخأو لو بعمللا ىلسهنلا لوسردعسم ةغصصملا
 الا ىفهللاعممم رلذ, لالا فدا ىف مال فصلا نمليقوءاف علا نع

 سيل قلاب امئاق نوكيذا دك ناك اذا. ىاخ لكف لوخدلاو“ىفد قلخ لكن مج وراعاا
 ىلابيغلا نمْئدلاثو د->و نوكسلاو نوكلا فرط تنولا نأ (لءاو) تقولا نإ هدأ



 ةز
 الا نملامروهل هنا ىلعةيفوصلا غطصاوةداهشلا رشا هلنيواوةبو صان ”ليتو ةذعلالاو

 ىذاملاب مهره اوخ نوملعب المادخالا نيتباث «نوضريوى اعت هللا نم هنولعي وتةو لام ا يف

 هلاولات اذكر هتوف الت قولا نيا دنا ىفوصا !نعاي ,رمعو عطأق فيستقولا لاقا لولو لبثت سلاوأ

 ىف انفال قد ستودورل اودودمللا نم .صاخت  ذاننولتل او نيكدتتلا نيب كولس نوكمل تقولا نبا

 بحاسودوأر فهمك ت ولا لبت قولا مك نوكبال لم كم لمكو فهنا, ءانلاب ىداتو هلل
 ضرك و مسا هل دب ءوتنةولاوبأ كب اذجانالوءايال_ئان عرضت نيدلا عاس اند ف نامزلا

 ,ىشقفك ل ىونش» هرسهنلا سّدن هاحأف هلعانل ٌنكفهلاوحأ نععيرصتلاب

 اروتم(هديشوب)نيدلا ماس تان(شففك>) ب راد شوك تراك نهضردوندوخ و رايرس
 كزي ربتلا نيدلا انه بيهن مدارلاو لاحو بيبحلارس( رابرس) فطاأ ( رتسشوخ)

 أ كلما(رادشوك] ةءاكم ا نم هيف (تياكح نمشرد) تنأ موخ)

 نع أو ةراكسملا نعضل كنذأ ليم اةراع تاكنا ماسح اي تنأف فطلارسلارغس نيالا ماسك

 ناركيد ثي دحر ددتآءتفكو ناربل درس دك.
 ءانعمىبرانعمج (ناربادرس) ناس قرح (كر الاذنوكي (دشابد[)فطلأ (رتكوخ)

 ٍفطلالا (ىنمملا) ريغلا ثيدح ىف (ناركر عشب دحرد)لامتل أي (هي[ءتغك :انحالارس

 فقيالىت-ربغلا ثي دح قلاغتل فأي مولاكو انج الارسثي دحىأ ا (قيلالاو

 اهجردأ نالوموانديستالاس وتل( . ردا ناو نإ ءانرعلا بأد اذهو رايغالاهبلم

 اوك زابم لولغبهنهرو فر كمت طقوس ندا ماسح نال نعام تااكح تدق

 لات لولغرم» (لولغي) انانزعو متهرولاخ تك ملرذنلاوبىأ هدم معقد

 ةادأ ملا(معقد) لو ( وكزاب) ناغىأ اه«هنالولغ ةمينغلا نمديغلا نب لغو حامملا ىف

 حاملا فلات لوضفلااأءاك (لوشتلاويإ ادن ادأ (ىا) رضا ىنلعفتال (هدم) ملكتما

 قلو نيدلاماح لات(ىنملا) زئاشفا اه دارأو ةسيقنلاو صمتلا فالع ةليشفلاولضذلا

 لئاضغل بأ ىف دئالو ةزايمناو شغلاو لغلا نع هّرعو اصضاووانوتكم بيبخاوسان الوهاب
 هكوكههرورا درهدربإط ىوتم ىنسحأو دعلاودملا نع دئازلالضنلا بجاصىأ

 (هك) ةايرعلقر(وكمنعربو) بامتلا قرأ ( رادرهدرب) ين هسا ساب مسخ وب نم
 هددحو ماكستملا سفن نلعفمانأال (مسخشمت) [:1اهانعمتلم مل ملا عشن(نم) كايبلل

 ار عرسلا لقو باغئلاعفرا (ىنسعملا ) صيمعلاب(نهربباب) بوب اوهو م سلا عم (مخساي)
 ٍفشكااورادسالا كنها لو هناك ص بهسغلابو حلا عممانأ الذل _ هولا نيد ىفالانايعو

 لعجتالناورللان ةباكل الوزان الور دعلا ل يةبالو عمال شاعلا اذسهنانرارمالا

 ءايغسالا ناهرو ايلوالا ناطلسم اج أف بورحلا لاج ىلءايأةنتاليثتلاوتاهسشتلا يق



 ثلث( مقك) يتابع ثراثكى قامونفو نابءردوادوشنابرعرا خك » ىونش
 نكيناءانعم بناععراشم لعن (دوش) طرشلاةادأرك !نمفضترأ (دوشتاررعرأ)

 (وث) فا فرع (ىز نايعلا ىف(نابعرد) بوبا ىلاعمجاررمم.ةزمهلا مش (وأ
 نيدلا ماسح تلد( ىنعمل | كمناجو كل ةرطؤهو لراتك الو(تراك ىفر بت( قام تنأ

 أرسسه ثم نياه,ناكناىزيرعتلا نب لا سه” سوهو بولا اذه نكملواذ ل ىنذا
 تنأ قالا لزالاودبالادهتيوريغلادوجو قبب اهلا فانا رعرهظو ةفلطلا ةدحولا
 ماسح اا ذهىلاهف هيدوالا كلا ئثلكرسر هظي و كقبن: ل طسوال كامن جالو كفره الو
 دزنا) ماك ك رطبا رءوكدباترمءارخ ءارسوز رك قرم نيف

 (دبتيب) رادقملاو ّدملا ىهو. اهلا بلحلا(ءاوخ هزادلا) نكل (كيل) قاتشن

 هلمضتالوتلا ةسكرو (ءاك كربشب) بعل (ارموك ) بارك نم درنمىفن لعفر ا
 هالالدح م ادئاز سا طئالورا رم اود ا سله !نكلو باطتو دسةتوب

 ةدهاشم عر دةيالاباعلا بئارلل ل سيل ىذلا تال للملا ل ىلعردمتالو ننئتةقزو قيطت

 ديك شييركل كلا «ثخورفلاعنبا ىوزك ياك[ ىوتشممولعملا نمو نيل اطلاراؤأرارسأا
 اهانمسىوزأهكاهردقت (ىوزك) ة !اوسعشلا(ىانقآ) «تعنوس هل
 ثءوساندكو بئاغرك د مدرغ+ ضام لذ ل جورخ) ملاماا اذه (لاعنيا) اهنم

 مادقؤ أي (هكشي ,ثيي) طرشلاةادأ (رك) ليلق انعم ولا هرمءايلا(كدتنا) قرثحاءاشعم

 هلك ماعلا قرتحا ها ماعلا تكول ختا |هملك ملاعاارونت سعد (ىنلا)
0 

 شي) ل متالاوكم) ا ذكورضام ىهنسلطالإ ويمد ابل

 اغوغلاوقنتنلا بلطنال(ىنعلا) ىزي ربتلا سما نع (ىزيربت سعمزلا)ا ذه نمرثك 1
 لسع هنالاذه نمرثك أو هيزأ ىزي

 نيدلاماسح ناله راف ام عع رشتي وراتسالاكئهورار ارسالا فك

 ةبونعم ةعلرارسالا نشك اونيبلاطئادا راب ارومأم ناك
 :قالتاوهدا دعتساودغب دحأ لكم اكبتأرومأم
 دوادنن ال ىرثم هيلعاوركتأل يت نامز اولكم ا ضرخولو مارح قتال مهعمماكتلا
 كل الإرخآدراد) رارسالا»ف(نبا) يوك ز امثباكح نا ماقوزم وك زاغازارخآ
 ءارئا تعي (درإءادتنالااهانعم ان هزاعآنانزقةباكملاءادتنا (وكز لغاز نم (نا)ارخآ|



 م
 (ىنلا) قدس (وكزاب)ةياكملا ءةسهمامت (تياكح نا مامت) رضا مأ شماةلمهملا
 ردي ةياكملا هذه حرشاو دعب شملوةاكملاا دنا نم لق ةيهانئمريغرارسالا ذه

 !نيدلا سم نيبو أ: ندد ىهىتل !رارسالا ةءاكملاا هذه نمضنة طفلا لهأ
 مسهل ةردمالنيذلا ع ابملالاو تالوم ناطل لاو نيدلا سهم ىمهلالا بيبطلا نوح,
 اذه ياليتك ذأ اررد تهجالرينك ايءاشمدابزأ ىلو نكن دبل طتولخ قداشرالا ىلا

 ضرما دجوو موف لجال ةيراسجلا عمدولخنا ىمهلالا بيبطلاوهو لولا كلاذ بل ناس ىف
 ىوشم ىلاعتهفاىوسام ةبحمةرامالا سغتلا ىهو ةيراملا ىأ !هضرمدارأو ةيرامجلا

 تنك ) جارهاكس مهوب وخ مه نكرود « ارهاغ نكسح قولخ هش ىأ تاك
 (نكرود) لخأ لوم تيبلا (ررهتا) سما عفرخأ (نكقولخ) داطاسإيلاق (هشوا
 ىهلالا بيبطلا لاق (ىنعملا) بنلجالا (ةرمتكس)ءاب رفالا( شير 2 اشبأ (مه) ذعأ
 ا تيبلاتنارخأ ناطلساب ناطلسال

 ءرعاظ. ل يملا ذاديرملانامالكآا اذه نمضي رس هللا انسخ نلبعاذ راو اربغو ىريف تيبلا

 ف اهزيلهدردشوكدرادير مك 9 ىونشم ادبأ ءفن ضارمأ نمولةجالدشرملا عم هنطابو

 (اهزلمدرد) ذا( شوك) كلل (دران) دحا (سك] ماهزبج لينك ن يزرع:
 ءايشآ ( هزيج) برادا انه نم (لرانكنز) لأسا (مرس) تح (0) زلاه فا

 هللاسدق لمان ايش ج راجل همم نيللي زيلاهدلا ىذا دح ثكلسعالو (ىعللا
 ءاعام ىسنب وهريصع ةمالم ناكسسواو دل آلا كلا بلا بهذين أ داشرالا دعانا همس
 «نء عجريت أ: دشر ارب ل قايم لو هكا وساع قئالعاا مطب و انطايوار هاذ

 لا باقتاكتملب |ةيود ثرلارظن ىهىتلا ةيميغملا ةبعكلل.+وتيوهتيوهأ
  نملهتو صول هلتا لس اذاناشرلا ماتم ىف اضم ار نوكي ودا ةتعالا نش غو لال,
 هان ىرثملافا نولوةسناسغنل امنا ا يمأ ت رهط ىثعلابارشبرعشو قلل هنو لد شرما

 ايلا قي(هامىلا)تببلا (هاخ) مفر نامهزجوبيبطرح ٠ ىنرايدكليودلمىلاخ

 (زج) قيل ىأ امانه اهانعمنكل ىنتانادأ نونلارسكم () رادو (راداليو))
 تاطل-!!عمسالف (ىنعملا) ضيرملا ( راج) لاذ (نامه) ريغ امهانعم نيعضوملا ف
 رمغرا.دءبف قبو ورايلا قبح تييلاوهو نامل ىلخ هيبتلا اذه ىهل الا يكمل نم
 باكا اًذهبح اسانث رايد: ءانذالموانالومواندي_-عتراكضي رملا لاذ ريدغو بدبطلا
 اة ىنهلالا بيبطلا ىلا هلسو هباق تي ىلخأ ىريريتلانيدلا سهم عم فيرشلا

 /نيا(عرن) « تسادج ىرهثرهلهاجالعدك « تساعك بر هتتذك مرن مرن

 نبا (تسالا) ةراجإ كلندلب (هقرون) لاف (تنك) رين علا فاكلا «

 ىفقمالىتح بناجالا اشباو ءابرمالااشأ تنأدعبا



4( 
 10000 ربي باس
 (تعادج): داب لكناخ جالع ىأروادأر هوةدحو أ,“ لا (ىرهثره) ريلعتةادأ (ك)

 سفنةيراجم ىملالا بيبطاا لاق (ينعلا) رغ اللا ءانمأتهوديعب ب رعلا ميجا مشب

 !نع مالكا اهل عفىأ وكن نبأ تدان الا لوتلاوفطللاو ةماللا ناطلسلا

 لاق هنأ ل م فمنب هللا دبع نع ىوراملءا اودق مب لارا الءةدل لكلال لسالا[ديلأو

 لاقو فعلا ىل_* ىطمد الامه بلع ىطعت ويف بع فرلامتهللاناماللا<بلع لات

 هنازالا ئثفنوك' ال قفرلا نان ش فاو فثعلاو كاناو قفرلاب كيلعاهم هللاىمرةكئاعل

 (هللانمةيرامت) دابعللادارانارمعل 7 ةيوسف ىلاعتلالاقهناشالا ئيثنم عزفيالوأ

 ىلمللا« يس (اظفتتكولو) كلوفلاخ ذا كقالخاتلهسىأ (مهل) دما اب (تنلز ةدئازام

 نلالجىمهتنا (ثاودبرم) اوفرغت (اوشفنال) مسرلع تاناغأت ايفا بها رسف)

 اوبهذلا ند امكن داعم سانا لوس راالاناذهلو. رخآجالع

 ناردئاوإف ىوتما ارسغت_هلاقا ولو ىلكللا دا دعتسالا هل | لسع للملا دا. ثرالاب ةلاللا

 كلنفو (رهثداردباو) م«تتسبحاب ىتسوبتؤ شب وخ « ثتبك ثبار فزارهش
 (ىشيوخ) باطلا ةادأ ةيناثا : اك )ةارغلا نم(تبارقزا

 باطغلاةبناثلاءانلا اذك يم ىأ (تنسكس) لامتالاو (ىشب

 كلاغتسماو لت عوكلاسناو ل ارتؤيثىأ, و ةدارغإ!نمئالئم ةدلا

 ٍتسدو] ىو اشراف عورشلا ئةم صصتلا !قدشرا!باداذهو

 تسحر (ب) دب ديلا (تسد) ") © كافروجزادبسربىزب . كيلي ودام

 | ىسولالابيبطلا ىلا عمجإر رتثم هنت كعافو عضو (داهن) ةيراجلا ىلا عمجارريعشنم

 تمم انه(زا) ىنابثلا عارصملا ىلافورصم أن ءءاذءوادحاوا دحاو(كلس كلوز

 عقوىماالابيبطلا الاذو (ىنعملا) كلالاروج (كلةروج) نع (زا) اهلأس (ديسرب
 مما (هنت) ادحاو ادار ءلاروج نع املأ | "مس غنا تاملكض ءن ىلع هتماركو هتسارفدي

 تادرم حاورأ ىهلبةبوصلالاعل لزنتالاهمةعب رأ رف نوع برأ اهعومحم حاورالاتأ

 نوني نونرانعلاو تواسراارءابننالا م_هردابعلاداشرالةروسلا ملامأ ةفيرأو

 رانكلاو دب انلارنركشلا+ اورأ مهر لالم اورهتاارهظمةتابلا نونالثلاونانئالاو

 جب ديم تارا ةينانثا م الا قرغلا ضمن كرشلا

 ١ تانؤلتلاو ةبناسفنلا ضراو»ل!ضعساهلالتخاوتالإكاا
 قذاحلابيطلا !ىدقتينافنلا ابها ةلاز الاجالع بلطنو ةيلسالا هتئبتح ىف

 عدت ادا شر بدق و روك ذملا هجولا اذه ىلع رغم : دعرل ةرارخالو ربساهل قببالو



 دم ةبعص ىفاولخ دولواداشر | نولبغب الن وثالثا !اونانثالا قرغا!امأو هدادعت_ءاردق

 اد_ثرلافمواس الاولي نأ ديالف ةيلب ازالاةانعلا مهل قيم مهنوكسا ةرحلا ةرغيكينو رئانبالو

 نع السلا نو هني اذسهلوىدمحن ا ثراولاالا اهلعاال ةلامملاءذهو مهب ديمي الو مسهكرتب
 لاسدهاشاذا لماكل ادشرملا نال يةنانكلا-الاميظءاررشهيفنالرابغالارارسالا فدك

 انوج 9. ىوةلمدحورمتلا دق باجأف سسهتلا ىلا كة اب ىأ روك ذم هجولا ىلعثلاسلا

 (اروسك) ليطتةادأ (ترج) مديت انرسراردوخىاب « دوج شيابردراغاروك
 (دم-) هحرف (شايرد) كوش (راغ) دحالاهاذعءلوعتملاةا دأ ارو ةدحولل# ابلا

 سارى ع( وئازوسرب) هجر (اردوخ ىاب) لخدانم نكلو بئومانعم بئاغع راهم لع
 (ىلءةيونعلا ضارمالا تتكولر معن (ىنعللا) عشب انعم بئاغ عواشم مف (دغ) ةبكرا
 لحرف لح داذاهل انس ايملالا لعلك تنم 9 )بع امفمر نكل ةيفخرمش دشرلا

 /ىوتثم اباع شيتغتل او ةكوشلا جارخا لال هنكر فرط ىلع هسفن لجرعضي ةكوش دحأ
 (نزوسرم) نمو (زاو) «شرتبلابدنكى دبايتو « شرسبوج ىمهنز وسرسزوإل
 لام هتريص> عراضا ا ىل عىمهةظنا تاخد (ديوحىمه) ةرالاسأر

 معك ةكرشلا دل ناو (دباسبننوز .اهجرضا ةكوشلا سأر (شرس) للام اف
 سأر نمو( ىعملا]ةولبلاوعرتلاو هلحر ىلا يس ارئيشلا, (شرن) هتفشب (بلاب) الاس لعشي
 الام لعفب هجر تةمعتاذ اه دعمنا ةكرشلا سار للطب ةلووسااب ةكوشلا جارخالةبالا
 نيد دج دشارردرامإ ىوم وهدا يك الان .اذالو وي ةكرشلا ج قلالي هتفشب هلجرلا

 ءرلاف (ابرد) لوشلا[راَخر يباع مَداودوَي نو لدردراخ « ا راوشسد
 امسو نوك فنا دجولا باي بم هلاوهراوشدللا (بيراوش) اذه لدم

 نوكسمي فيك (دوبنوح) بائلاف لولا (لدردراغ) بعس ةنادجوما
 ا ا اطعأ (با د 5-7 39 1

 رز ب ناةرسانلاماهو الا باكصأ نم الاس

 (ارطراع) م ىدكرار نام ىدوكتسد « ىدخرهىديدباا !ر لدراخإو ىوتنم
 (تسد) ىف دلك (ىسخره) ىذاملا ةياكممل ءاسيلا نال رول (ىديدبك) ب بلقا الوشلا
 لوعسفملةادأ ارو عج انادأنوناو فئالا (ارنامع) نركب (ىدوب) م (ىل )ديلا
 |مومغلادب ممسهتىتم 'ىفدلكءارول بالا كلوش (ىنعملا) دحأ ىلع (يمكر) مومغلل هانعم

 داشر الا رذستم لكتاكولو اندلا فدح أ اتا ةذاماببط بيل لك ناكول ىأدح أ ىلع



 افف]

 مول برضمن مّدسفتاسهقاابطالا لاس نمت لعاكسغنلا ضم نمدحأ غي الماك ا درع
 (سك) مدمج ىربنا عفددن' نرخ « دع ىراخرخ مدري ز سك ظ ىوتم لاقفالادم
 رام اةمعل الامين (رخ) بنل ءاتعم ةلمولا لادلا مشب (مد)تحت ( يذم دحاو

 قوف(ب) الولاد دعفد (تآعفد) راسا معبال (هادنرخ) عشب (دغ) الوش (ىراغ)

 كلذ مفدي رطراجلا لعد الاكو ثراها سنذ تحت عضو :سانلا نمدحاو(ىنعلا) طن (دهج)

 جارخا ىلع نوردغبالدورقزلاءابطال !ذكمارطشا نم طنفهمندول ءردةبالوألوشلا

 ىقاع « دنزر مكحراخ ناو دوحربإل ىوشم لاح ر يصف ممولقنماين للة
 داب (رتوكسيع) وشلا لاو (راخداو) طنب (ةسيحر) دتكرب ىراشكملا
 كاذ (كاع) تاسلل (ك ( مزال (ديا) ةدحولل ءايلا (ققاع) برضإ (عنإ اماكهسا

 طر راما دونجا (ينعلا) بئاغرك دمدرغمع راشملمفرهو هءاغي (دنكر] الوشلا
 هنم لفينأ لقاعدمزأل ادئازممزتأتب اكس هرب الوشلاف كلوشلا نم صلطل هيذوةرو

 تخادلاىهالج » ةراوزوسزاراغ درع زرخإل ىرشم ه-حرخعو لولا لاذ
 (ةيدم فوسزا) كرشلا رفد (راغ عفد) لحأ تأ (نجز) راجلا(رغ) « درك م خزابدص

 برضإ (ثخادناى هتف يناثلا عاربشل كا ورش امهاذعم عجونلاوقارث>الا نما

 اجدص)ةمراشلا يم رسب نغجاولةوةيكرت عوف ةرعلا ملا مضيهتملاو يلح
 عقدرج أ نمنيكسم لا راسحلاو (ىبمملا) جرج (هركيخر] لة ناد ىأارابدساهر دنت

 تورؤزلا«ابطالا اذكل مم ةثام برضلابح رج <ه«+وو هقارتحا نم ءءلجرببرضر لولا فرو

 دش موسفناواتسر تحسم :ديازتم بالعاب ةيناسفنلا مما سمأ كلو ىلع مول عالطا ل
 مكلاللاذ[مكحزنا) يدردن ؟يناعاب دز تسد هدو دانسانيجراخ مكحنا ف ىوشم
 ناف اذانساءاك (هويداتسا) لماكد شيم ىاًلو كلارك هانم ىيكر نفسو (نجراغ)

 ضام يفرج (ةرمز الحالم (ينامعام) ير بتسلدول
 ةيونعلا ضارممالا لهي دشرملا يوما الادو (يملا) سسهت أ بئاغرك دمدرفم

 باجؤ الحال س فنلاةيراج ضن ى عهدي برشالماكاذاتسا»او فا ىطء مالو كلارساكهنوك.

 ةبيرلاررتهاو ارضا رمأ صرخت ىف ع مزعو اهةورع عج ة يلا ة.سارفلاب ست ىأ
 «نانسردلامديسرب عزاب « تاتساد نب رطاب زينك نازإو ىوتنم هجوبداشرالاو

 يلع ثم دعب (تانسود) لأسم اشم ةيمشلا "الامد دبس ]اكل اوهو (ناتساد)
 ؟ممارحأ لام ةاكملا ىنإرط ىلع ةيراسجلا لت نم لأسم (ىنملا] بيلا زمر سرشلا :دعاق
 فطالاعاوبأ هئءتدهاشايلف ىف اع نءكدحأ ذ هيلخ نب دىلعءرملاىو راما عاتدصاو

 (امصن) ي شانرر تر ناك اوخو مامر ناهس ترا يكحابإل ىومةحرملاو



 جراج ىانغملا ناب شانوا_هريغو رج دعرارلاب (شائيرجت) سرفلا دما[ ىلوةضا مح
 ةيئافشلات (ىنعتا) ماوريهيتناك ناب رشلاىنهعينانو ىراربلاو عابشلا نمدلللا
 كىرارو قابفو ىرثواج دلبواعربس.و اهطو ىأ !هماقم نم مكيلحا عماصهناهرارمأل
 نمومبحاصتو نمةيراج تناكاسلا تنيىأ اساكرشواجدلب نمو لوقتوأ استدل,
 تايه شنتسجو ضبنىوس م شوكت شاد شنتنكه سف ىوسإل ىوتنم مكملاو
 نان. (شوك تشادى) ةيراجلا ىأاهلون(شنتنك]ةسنلا فرطل(هسفىرم) ع رشر»

 كام ناكىأ ىغاىلاةياكحداعا ىناظذل بلع لغ دأ اة ثل م انعم ىملاملا ةفيسما

 الفع(شوه)ةلسم(تشادسيم)هتكرحو (شنتسجو) ضبنلا فرط (ضينعوس) اذا
 لم ىندملا ف نكسعلو ةيراملالوق ة:هقفرطا ذأ هناك ماالابيبطلا (يغلا)
 » ناهبددرك كمانزاضينكانإل ىوتثم 4ثءابلا لعبا هتكرحر اهشمنق رايلالسمع

 نممسان م (هكمانزا) ضبتلادا ىتسح (ضنكأت) ميناهحردشناج دوسمسدووا
 نوكيره (دوبوأ) كلرقلاءانمم ةيسيرانفلا ميلا معني (تاهج) لعلب (ةدركسس

 ىأقاعتهاىرسايوهو ةمرملا مجلارسكب (ناو-ردإ او-وربوستم (شنامدوصقم)
 دوسقم لاذ نوكيذاك رقم نركينم مسا نم .يبايجلا شنرهيىقح (يعلا) اسيا
 عتامملا قو ثمعلل ءاع دعبالا الولاة الكم او د لدار امة لعل اهلا قاوحمرا

 در مانارهرهشت زأ دوب « درعا سود قونشم كرا دئيف الولسال

 (درهتى) اهتدلب (اروأروش) بدبحلاوهو َسرْملاةدعاتى ع تسودعبج (نائ.سود

 (دربمن) ىرخأ :دلب (ركدرهشإ ذقت( هت يداملا ةباكس دبفن ىنافدسع
 قو تاتسود دعيرارنكتإلاذل اذه مهدع اهتداب ءايحأ (ىنعلا) اههءاركسسإ

 ةدلبمءارك ذا رقتنا اذه دعو اههدالب و اهعابد أ دع يأ ايو أرجكر نامسمنود ةطمأ
 ئثيالاوابملعيل ادحاواد جاو سل! تامطآرك ذ ىهلالا بيبطلا لوب هناك ىرخأ
 توري نر تفك 9 ىونثم قوش ارك ذدلع هر مشب ريغ,” قشاعلا نا رقما نمو اهلج عب

 ع 9 الاهدل

 (عش) عياش (تيس) لاعانادأ (ديع)
 ننأ (ه) تنك (ىسدو)ر هش أ (رمشديءادكرد) كندل,نم (شروخرعشما)
 املا (ينلا) لبقءانعمةيسرافلاابلارسمكمو دئازلا ان 1ابلارسك (شب)

 لوقو أرثك أوديزأ كثكمناك ةدلبىأ ىف ىلسالا نطو نمترجاهو كتدلب نبم تحرخ |[ :
 كنرو تثذكرد مهدازوتنكىرهشمانط ىرشمتغأ :دليعأ ف :دابلا ذهل أثنأ
 اركذمدرغمضام ل ض(تشذكرد)ة دحولاهبثءاسباا(ىرهش) ع تدك ركبدوأ ضو ىدر
 ا ل ب7  يببجججلا



 .اهكرئاضيأو دلي مساهل لاق/ ىنملا)ةب راما ىلا عبجارريمش(وأ) بئاغ
 راو ىاجزاتفكرتب « كل كيازتابر وثوناكحاوخ ف ىوشم !هتورعالو
 ادحاو ادح اوةدللبلا له ا وراكن عال والات نس اراركتلا ىوق ىلعاهاررك م (ىدملا)
 ىونثم اهثوشعم مهفياتر درمثاعو تب>اص ناو اهماهطوأ هزيخو اهم[ م نع الثاساهل لاقت

 لسنمم (ىنعلا) مدرزتك خريفو د منج شكر ه دكهسق اخ ةاخورهشر هذا
 اهلسيانا ةرهظن دخاولرغسي لو قرعاهل كر تي لذ ادرغت تيب ورهش لكن ءايكاحأ ل
 | دنتوج دنةرعسزا ديسرمات «دزكى ديدوخ لاسروأ ضينإل ىونثم ضرغ رك ذامخأ
 | ىقيوراسه اع. رعلاءاباامض(دب) لاح ىلاع (دولاسربإةب راضين (مأضمت)

 ىنلا(دئقوج) دنةرعس نع (دظرعمزاز هلأس(ديسربل تح (6)كرحالو برضالم (ةنزكف)
 ىتح رح الو برشالم هلام ىلع ق يخي كال ضنو (ىهملا) ةولحر كسلاوهودئتلا لثم ىهأ
 رسكورو تسجضنإل ىوتشم ركلاوهودنغلا لثم ةولح ىهوتلا دتقرعس نءاهلأس
 نالرغصاههجورحاواهشبن لرحت (ىعلا) م دشدرركرزيئدتفر عزك« دشدرزو
 ابمةلصتلا ةزمسهلاو ةبنال ىدتةرعسىفءانبلا اي هيت ةر عافت اصتقرافو تدرغناةب راما

 .ةيراج مسارعمنا لاوقالا عسأو دنكور هش منك دئ بسحر مت برعم داةر مو ةدحولا
 اهانبف تءاظدنكرعما ؟ليدمل:اهلىضّتتاو تضرفردنكسالا

 اهنوكمانولتا هي رش هجوو لرحح سفنلا ةبعق رهف !ساحمددعإ 5
 ىورليوسقلا ةبسانل ىر لاب ءيشرثيبلا روك ذا ّئاصل وهو ةب رشا ىوه نم تدرغنا
 سقنلا نام اونوغاوهلاساثلاب ذك أ مالسلا هيلع لاقةريره ىأ نع دسجأو هحامنبا
 اروترزدوجإلل ىوتم حورلا ناطلسنر ات الو ئونعملا ضرملا نم صاختال هبت تمادام
 اذهلزمالا (رالبودردما لسأ) رسل اذنه دجو (تفايزارنبا) مكسملا الاذ(يكحنا) ةضيرلاوم (رويزإالهزح) متفاإلارالو ردد لسأ «تنا ادن مكن

 دوام (ىنلا) رهظانعمانه نكلو دعبو فاخم (ةعممغالا لصأ ىف( زث) البلاو عمج
 البلاوعجولا كاذزسأ [ايعدجو ءلعىأ رسلا اذهةضي رملاةيراملا نم يكسملا

 لات(تنك) يرفتا ىوكو تفل, رسوأ هرالكر دسما دكوأ ىوك تنك وف وشم
 (وأ) ريما ادأ ثساوءاهمتسا ةادأ (ثءادك) ركرزلا ىأ هةلحم(وأ ىوك) بييطلا
 ادن فخ داانباةمم+ «ةاةفسماوا عنا طعقطو يو لئخ تالةدسلا 158 لاق (ىنعملا) رغتاف لح فو( رضتان ىوكو) رسنجلا سارت لاق (تغكلبرس) ةيراملا

 بيرطلا



 (ةنسن]

 ةيراجلا هذهتلاق هتعوهتلحمنيأر ملا فغئاسلا كاذب براملىسهلالاب بطلا

 ةدلبف ةنكقملا ةينامسملا تاوهّشلاو ىووااركر زاذكرفتاع4 حم قورسملا سأر و4

 لهلاوهتاناثعلةج انتم لاسملاةرمسغتم اه اهلعج سفنلا لم بيبطلا !مضرعامل ةعيبطلا

 تفك »9 ىوم اهورمعتالواهوريعانةرطنقابنالا مسو هبلعهللاىفسهللا لوس ]وب
 ٍبيطلا لاق (تنك) دوغ مهاوخاهره-تسالخرد ه دوز تدح تغرك ناد

 |وهام(تبح) لضم تغرك «دحو ملكسشتم سفن ضام لع (منام) هي راع

 ارك عج( هرصن) كك سالخ ف (تسالخخرد) قاشلاعارسصللا ىلا فور هرمسمروخلا ىفع(دوز)

 وهف تدوم ىنعج(دوم)هدسحو ملكش مسغن عراشم زعف بلط أ (مهاوخ) معاةَمب رطل
 رصلاعازنأكيرأ نأروغلا صدي رأروهام لش ستلعامللاتإىعما]مرمردص انه
 كوايذكنآهنمكن ءاوغ راف شايداشو ىوتم يللا ىفءابملالا:داعوهاك كساللل

 فاكلارسكي(ءك) ما ىعب(نواو) رضاسرمأ(شاي) دورملا (داش) م نجايثارلب
 (منك) لاذ (تآ)ىفاملا عارصلا ىلا فورصماهانممانا ىأ ملام (نم) ناي فرح

 لوك (ينملا)ريشملاس(نجا) رطلا(نارإ) تاي فرحك ] نعم (ونإ) لضا
 عمرطملا هلعفىذفلا لاذ كعمل هفأدي رأ ناي ب قاعلاةئسم ًاوركشنل نم ةةراقوةرورسم

  ىوثم لاقواهلا مساس فنلا نعىومتلا هب لاوزدارأو ةرضن اذاب رط هلعحو شيشملا

 عراضم لضم روخ(مروضم) مر دب طرأ مر ششم موتر م روخم مغونمروطم و غ نمط
 هب .زأىأ كمعلك نآلا ءانمملاسلل ه:رص-ىدظنل هءلع تلخدهدسحو ملكش سفن

 هتما لاعفالاب ا نمل عانملا (رَوشمدلبلَع عقر ىمسنغنال (ر ,رخت مغ)تنأ (وق)

 نا(ىنعلا] بأ ةثام (رديدص) نم( زأ دام ءاناىأ ماكستلاةادامارليضغتلا ءادأ

 ثيدحلا ىف هروب أ ةثامنمديزأ لع ىةشمانأو ىهتغت التنأ كل المومغم ىأ كنفع لك 1

 عرشتففش لاك نموح ورلا ةاسث عاب ىوتعملابالا تال كلبعنم بالا في رشلا

 هشيفزأ جك ه وكم سكا !يايزارنبا ناهوتاه إب ىوشم لوعيف سفتلاردخت
 (سكاب)رسلا اذه(ارزا با) ىظء قو ىعسا (ناموتاه) هب روث سح سدنك

 *(سب) طعفب(دثك )الن( وأ ناطللا اك رلو( ءجرك )تالا ركم) دحوم
 ىانطحتو ىلا (ىدعملا) بلطلاو سلا عم (وجو تسج) ريثكتلل ةيرعلاابلا
 لكتا ىلعاو ل ئءارمكب لطب و شتفي ح ورلا ناطلسناكولو د الرسسلا اذه ىشفت الو
 ٍنآ دوشلدنوحوتزارةناغر رك 8 ىوثم عاش تانئالاةباور فو نيسثالازواجرس

 أرفتةزمهلاو رفلاتيءانعمروك ةناخءريدقت (ةناغروك) هنو ماسر دوزتدل رع
 عراضم لصف (دوش) بلقلا(لد)بلعتل اة ادأ(نوج) رس (وتزار) تزوللةنك اسي



0 
 ةنوكياما (ىنلا) ليضغتلاةادأ (رثزةلامع(دوز) لدار كاذ(تدا سمن

 زب ةلاع لمص لاذ الدا م بلقلا الرس فتي نوكيا لوقتوأ كرس تييربق
 جارخ 'ن._أل اذكربقلا نمنوف دملا جارخا نسي الار ارسالار وبقرارحالا يلق بجوم
 قولكم لاف ىلة:ليلد هال في رشي دج موهفمدر وبا انه يل_عو بلقلا ىف خام
 نع رهر(ثفن) مي تذج شيوخدا صايددركد وزو تفجر وكره هكربمغبب تفك ف
 عا قو ع دناةرسزتس نم لكماللا .لع ىلا لإ نسل ج زلاوعم (تقح) لا
 لبجت ذاعم نم يعنوأو ىف اربطلاو يبا ارامل أ ا .هرسسرتكن م هلصاح ةلامت هدا سما
 عر ممدوح ة مهن ىذلكناننافكلاب جئاوملاحامشل ىلعاو ةيعتسسا ماسلا هيلع لاق
 يفاقم بوبملا (ىنملا) سأرلا ىلا سأرلا نمءرارضخاهدارأو (ةزيسرس) يدوس نانسب ةزيسرساثرس هدو ناهي يمزردترجاهغادؤو ىوتشم لاشف ىلقملا ليل لا ىف
 نم الث مص بع رمش سأرلا ىلارسأرلا نممتسض ونانسي ةفاطل نوكي اءرسس نضر الاف
 اين ىدنلا كشدوري ٠ نام ئشدوش » ىرتشالئاةىسماالا مكمل اناا
 ضرالا تمت (نانإ نوكيا (ىدندوغرك ) ةييضَنلا(هرشن) بهذلا (يز) «ناك
 ةباكسمل «ابلا(ىدتتفا) ىنن(ىك)امهرشنوطمتتر ئةم مسا (شرورب) نيروتسم
 قط ل نا شنل اوبهذلا (ىعلا) ندعلارموأ نك دغ| (يذ) ناد ئأىناملا
 لاف امهراتتسا اميز كارو ثلاو:سرلانادحي تم ضرالات تارت و
 ل ارروغردادرك هيك اقاهتطاوأع دعو وسم لاقفةسقلا ىلا عمحرأ
 2 :يمأ (نميا) ضيرملا لاذ( رر ضر تلمح(« درك ىسران بح (امدعو)
 قوما نم تيما ضبرلا لاذ تلمج ىمولالا يكسملا لاذ فاطلأو ديعاو+(ىعلا) فوم
 هدعو نحف لاقاذاسهلو قيتح هدعوتال «بف داقتعالا نس نمالا نمالا لاذ نكيولو
 هسانىزاجدشاباهدمو و رينيلدقيمح دئاباهدعوإ» ىوتثم ةقياسلا«ابملالا دعرو
 مقل ىطعت بكر فصو (ريكهسان) اذك ام ككمطب هةلوبقمىأ بلئلانخأتاءانم» رك فسو(ريذب ل د)ةقيتح(قيقس)ثراس(دشاب) ىمراتعيج (اهدعو) يدك
 ةيذاكلاةب زاجلا ديءاوملاوأ مينئمطيا وباقلا ذخأت ةقداصلا ةيقيفحلا ديعاوللا (ىنملا)
 لينا نيعووذ بلغلا هزت لماكلا شرما عودا ناعرأ اد ,وهط مدل غلا ىطعت

 (تاودقك ) تاور هر دش رهأ دعو هناوروبك مرك لهأء دعوإو ىونش“ هروهاظا
 يناثلا ناورودب راجةني زخىأ ىراخلا هانعمانهناورو هم زمخلا علا فيكلا عشب انا

 دهاشنال ةنم ىأحورلاضرمو ةجز راس يلهأتلارب غدعو واهلةءاغالةعطقت هرب غ تاشو.فويراج ةنزخ مركلا ها دعو(ىنعملا)ضرلاوةمزلا(ث ر) سيئحتل اهيفو جورلا
 اهرارسا لال ____-_---- للسجل



 عرمتمت « لعف نكبرلاذا لوقيفرمخالو هايالكن اك اذادعو فربخالوه (ثيدإاهرارسأ

 اروأ ث ر درك ضرعوار زينك لونا ةفايردإ» لافقسفئلا ضرم جالص نيب
 ءمهفىأ ةرالا سرا ىملالا بطلاوموىولا لاذنادجر ناس فانه جهاشدابرب

 زادت ىرتشم ناطل لا ىلع ءظرعو
 بيبطلاصيطشتدمد (ىتعلا) هظتيأ (دركملك 1) ماق (ت-اغرب) يدرك هاك ادعت
 ظيأو بهذ ناطأسل باهذلا ىلع ع مزسعو ىمهلالا بيبطلاماق ةبرا هرم ىسهلالا

 نيتجرد م تسيحريب نركب نونك !تقكءاشإ» ىوتثم صومتملا لاذ نمةعثناطل لا
 0 لقءانعمرشاسرمأ(وكت) نآلا (نونك ) مب ثسيجريسح|ةارث لكشف
 .ادأ نوح نم ةبك سم نيلج أرد (نيل :-رد) ماهغتسا

0 
 قرأ مع رارضاع» ك0 ًاريبدتت فك ظ ىوتم انذاحاسر فتما :ءاهجالع نيم لاس

 ع ا (ىنعلا) #اردردنيا

 .-ولا اذه لحال داقرعم نمركرزلاوهوأ

 | ىلا لوسولا لة 4صالخال ةءيبطلا

 5 ١ 3 رمل ىوتثم ناطل لل بيبطلا لاق ذهلوأ

 0 .11) ىضلح سمأ (ءدي) ادكررشاح مأ (ناوخت) < رورغاروأ
 ناطلسلا يئاضبالثا ارررغمطعأ للا علَو قرع ومو 0

 مكشلاو !نمازهل ناطلساا معمل (ىنعملا) جدي

 دنةرعسبارئالوسو ءاشداي تداتسرفو اهراتخأو حو رلاوبلفلا نمهثمأ لبق ىملالا
 لجرلانابيتال د نقره ناوسرل' نأطالا لاسرل ناسي اذه يي رركرزد مه ندروأ
 5 «لودع سر نايماكو ”قذاح م لو رودي فرم تاداتسرت سل ىونشركرزلا
 (لوسرودنلب) فرطلا لاذل( فرط نآ) ل سزأ (داتسرف)  دهدعب اها مال
 لسرلانالاملاو ايسراناءجاموعج (نايفاكرناتذاح) مهئوكتمهفسومم نادث ادحاو
 |رعماود لوب ىفاثل | ثيبل ا نءملعإأ .كنايو اتم سرغل ا ةدمع اف ىل  عمجاو ةبلثتت اناياناذياثانثا
 لوبقتماور فو لداع عج (لودع) ةدايزلا اوريزكستلا اهاذعم ةسيرعلا»ابلا تغب (سر)
 يل دصدباومردتقرم“«ةارأو فر ةرالا لا فرم أتالبتاطاسلا لسرأ اذهدغ (ىنالاز

 دنقرخسانط ىوثممياول برأ م *ادالنيبفا نينطغتمو قذح ةدايزب ىلوبقم لوعتوأ داب

 .ن داتسرف
 هاش داب



 اينأ(هلدمآ) دتقر تح (داةرعسا) » ادب « ريعاودنا

 (ركرزنا) دئعو مادة ملاءاباارسك«(شبب !نالسر الأ نارممالا نا (ريمأودنبا)

 0: ىلااينأنالسرملانارمالا ناذه(ىنءلا)ناطالا نم( هثنهاشز) عاملا كاذ

 شافو تفره ءلماك و داتسا فيطا ىاك وف ىوتم نأ طلسلا نم نب رشم ةئاسلا لاذد نع

 هل ناثاق (ىنمملا]ءادنلاةادأ ىارنايبال هكنم بكرم (ىاك )6 تةسويزأ اهرهتردنأ

 سانثلا عي كفسو ىأ ةمصا اثلئءنا دليلا ىفاعةفيطلذاتساتنأ ةةرعملا ماك ان

 0 اود ةغايسلا ف ةفرعملالاكب فو سومان نا دلل عيمخت

 :(كن) « درت ارز درك وايت خا و ىرك رز ارب زأ هشنالملن

 ترايشخا)ة ,دصللءاياا(ىركرز) ال(ىاربزأ)ىئالفا!ناطالا(هشنالفإنآلا اذه

 لماك اهانمباطشلا ءابلا (ىرتمم) كنال (اين) الراتخاىنمعباطغلل انتا (درك

 قئاقو رم نالشاو كاران ةغابماةمتسر>ال نلف ناطا-_نآلا اذه (ىنلا)
 (ريكن) مم دنو ىثا صاع فاس نوح« ميسو دروريكمتعلخ نبال 8 ىونشنارخألا

 هباساخ نوكن(ىلا,صاخ)ءروشأ- لستو» دجت قاس )للعلا ءادأ (نوح) رشا مأ

 ايحاصمنوكتء.قالتوهروضا لسنالو نذل اوفس ذملاو فاح هزه ل از ال

 (ينلار مديرنا ديزرفوروثرأ دش هرغو جراب وسهل لامد مالو ىوشمملاجدنو
 اذه نإرعفلا لءي لو هدالوأوهتدلب نءدعب ورتغاارست ةءاطناو لال اىآر غئاصلالحرلا

 دماردلاإل ىوشم اذهلوليلةايندلاعأتملك4ل اا ةلوكر كي لوارمعس هبل ءنوكسض د

 قب رطلا ىف قأو منا ذل حرف( ىنعلا)ي دركشن اجد صتءاشناكرمخ فهد رم ءاررد نامدأش
 دصتلالعتناطلساا كاذنأب ريخالي ناطللا ةاقالمىلع امزاعنياسرملا نب ريمالاعم

 « تخانش تءلخار شيوخ ىاهنوخو تخايداشو تشر زاب بسأ ل ىوثمه>ورل

 سرغلا ىلع بكر( ىنعملا) مهف(تخانُد) ب هذءانعم بئاغرك مدر غم صام لعف(تخانإ

 «لب رتغا نماي لومي هحور هلا سدقاك ةعلخ هتيد مهفوارو رسماسملع بهدوء رعلا

 كاؤل ىو ثن لوذيا ذلهلر نيد ةعلملا هذه لذي رسن او ءاره سرف ىلع بكرواهت
 اسوراسنماي (ىنعملا) .ياضقلاهوسات شي وخىابسدو> « اضردسايرغس ردنامدش

 ءاجروةنحلا والرلاو توملابناحىلا كلريبهذت تنأ ةحارلاوافصلا رمأ ير فسا ىف

 د) «ىبكرادرزيئارزم تفك و ىرتممولابوزه للابخردإو ىوتت.كلتةدئافلا
 رك]هردصلل الا (ىرتوم)غئاصلاوهوركر زلا ىلا عجارربمضا:وهلايخ ف ىأ (نلابخ
 نكلةهايسلاولاملاوزعلا كاي ىف ناكولو(ىنسملا) بهذ (ىري)ءازهتسالا | ذهبدارا معنا
 بذشالو الدايم لوصح ىلعردغتالىأ قيمهتلا هجو ىلع كدارجم بهذ معنللق ليئارزع

 طخ
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 هش ضرراردأ هبب رغدرمتاءارزا ديسردوحط ىومالجأ ىلءةدئازتوامخ
 بييطاا «قأبيرغلالجرلا الاةناطالاةدلم ىلا قيراطاا نمر صو ان( ىنلا) «بيبط

 عه رسوب دزو دان « زاني شا در ءاشنهاش ىوسإل ىر اطاسل اروشأ ىسولالا

 أر كرزلا ىلا عجارريعغلاوذ معج عراضم لمت دندرب ,شدندر) فرط (ىوس) هنارط

 (زارطعمت) سأرلع ( رسز) قرتخي (هزوس) ىتح(6) لالدلاو ةزهاب (ناش

 بهذ (ى-هلا) ةرالاه«دارأو نسا فذءاغلا اوقاباهؤادنو اسولاجرتدلب مسازارم
 يح تاطلسااينامو فرط لالدلاوةزهلابةئاصلا ىنهلالا بيبطلا عم ناطالا صاوخ

 مظعنىسارواديدءاشإل ىو اهتز الثلو زارمل دل مهل سأرولع قرت

 ىناملا ةفيس(ةك) اهنك(ىس)ءار (اروادبد) م دقولستودئر وزدزخع و دع
 هيهذ ةسئي زخ هلسو ف سولا نما دئازمظءومار تاطاساا (ىنعلا) لعنىأ ندركرم

 (شيكح) مهديهجاوخ نيدبارالزيثكتا ٠ همناطلس ىاكتنك ش كح سن إلا ىو.

 انزو ىلع )ل ناطل لا ىلاعمجار ريم نيسشلا

 ٍ هن (ىنملا) طع أ ىأرشاحإ .سمأ (هدب) اذهل ىأ

 سلاسورد كرينك انو ىوم ريبكلا ديبيلا اذهل ةراملا طعأن اكل ارييكلا ردقلا

 اركرزلاىلاعجار ريهد يذلا( شا ايست دو شن [اعند شلسوب؟ م دوت شخ

شعلاةرارح ىهورانلا لاذ(يشعأالا) لجلان عمر دسم (مفد) شلسونشا ذكو
 يتلا و

 ديشعودب ثول ىوش اهنانعةرارطاكتادداموبامنوكيو («27هلصوىف ةبراخلا تح

 (ودي)ناطل-!اوهو اش فمع(« ارىوكنتس كود ره نادر تةحوأركو رهمتأ

 "ىرخ (ىورهم) لاذ( نآ) بئاغرك ذم درغ» ضام لعف ب هو (ميشع) هلىاواابءيدقت

 عئاصلاوةيرامجلاهذهن ملك ( ودرهنآ)اموز م لعج (دركتغ>) لوعماءادأار) هولا
 | ىولال مكمل مالالاتتما نأ طلسن (ىنا) ةيعتالاب لا ىأ بكر ف سوا ارىوج تبص)

 ةيهأناجأاطام_هناذالاناذ_هوزئاسلاوهوركرزللا مهو ةعماطلا ”ىرخ ىه ىلا ء:ولم
 ىوتنءاوداهادنرصعمل كلذ عم ناهلا ءاعلنيسود رمامواهم رختاللامهنم لك ب تو

 ارهناةنسقدم (ءامششتدم) ماعرتخ دنآ دمت عسانو ما دشارى هامش تردما

 (ينلا) دارلاوه (ماك ) اوبهدلاةنييواستم سرفاادنع عمجلار ةيتثتلانركلو (دئدار

 راصخاكر ها ةنس لارس>و !ةصلاو قوذللاب ينعي امهدارعايهذر جلا

 لالملابارشيرشت ىرخاروتا ةنس متراهزالاوراصمالاأثنناعواناهذر مئاةتسف سلا

 ىلءهترارط نوكتال اسوا بحما زكا م دفولا نكي ىتاا لولا .لتأ ى هر فرم اوهو

 م هعط يمسي نأ اين لا به دشرا ىلعت مدن عطس نا الان ازخدهاشاذاندحاو قس



 عمجارربم (وا) «تخأ .دسن ودروعا ©« تخانس رشوارجرانآرا
 درفم لفف باذ( تخادك بئاغدرفمرك دمضامرعف(ثخاسإ ئاصلاو هوركر لا ىلا
 . ةيراجلاماذقواع مث ىت>ركدإلا لح الرش رعف ةروكذلا هلا كلن دعم(ىنملا) بئاغرك دم
 دلافوالاوردرتخد كج« داموا لامج ىروخرزنوح إف ىونث مهلا ج بهذ ىأ باذ
 هدارأ (لابو)ئ راما ىهو(رتخد) لابقتسا نر عف قبيل (همام) ةردسلل ايل (ىرودنر)
 قين يالا ةقثمى ةيراملا ورود مو ضرملا نمهل اج بهذال (ىنعملا) مغل اوةقشمل ١

 2 دوح) ىونشم هنبحتوهركشفو هديةنم تصلخ يأ
 وافل ىذفاوهو تا فدا م (شوخان) ل يلعن ةادأ (ةكسنوح) م دشدرسو الدوم لدا
 (والدرد) الرظاليلق(كدن كل دئا) بئا غرك مدرغم ضام ل هةر اس(دش) رفسالا(درز) مب
 غر هواقل اصيقْئاسلاوهوركرزلاهجوراسامل (ىندملا] ادرايراص (دشدرس) اهلك ف
 ّت الئيشهلاونبحم ةراوح نءقيبراوا درا اهلمىف راسال لق اليلقارفصمو
 » دوب ردزك ناهدشعول ىو لوغيف قمح ولو ىزاحلا ىشعلا لساعاذهوةرورعش هتمم
 (كننر) رالي زك ) ىضاملا لام ةءاكديماتلا [ىناوغشم) يدوي عش تبفاع دون شع
 قشعلا ازنأ (ىنعما )نب ,ردصللاابلا(ىكتلت) توكل (دولن) عراض٠ لعن نوكي (دوب) توالا

 نركب الن شهلا اذهرئمورهاظاا ىفةروسل انكر نوللاو لكسشلا لجالنو تسصصت ىزامملا
  ىوتثم لمتعو 4ءانم دما _ءراراحوكْيّرعألإ باعوا س + ىو ههنوكلايغ باش

 (ناك ) سبل ىندج(شاك ) < ىرواددب ربا كوري ئغرتات» كر ركب ى دويل مهن شكو

 ناكيمع (ىدوب) بيعلاب (لننمه) عئاصلاو وركرزلاىلاء.جار ريعظنآو كنم ةبكرم
 نيالووح (يفرتا) مدقأ | ىلا سأرلا نءةعتد (ىرك) ىئانا ةباكح ديمةراسو
 .ةيسنلل"ابلاوك اح اروادلا (ىرواد) عيبقلا (دي)اذه(نبا) هيلع (ىوبب)

 ادن ءنسملا نم 4 نكيولو مدخلا ىلاسأرلا نماعناك غئاصلا تيا (ىدعلا)
 نعد, وا ىو فو عش دو ول ىونشم عب مكسحلا هيلع ىرتالو بهذمال

 (ىوج) رثس(تووصه) علا نء(مشحزا) ىرجمدلا (ديودنرخ) جب واىوردماىرنأج
 ههجورفأ(راىرردما)هحور ودع(ىرتاجنممد) ركرزلا ىلا عمجارريمض (وا) رهلا
 لذ ىتحمدلا ىرج سن ىلعداكبلاةرثكن .ىأرولا لتمركرزلا يع نمىرجمدللا (ىنعلا)
 دع فا هوحو نانمدلا ىرحرهلا ل _تىهىئلاركرزلا نبع نم لوةوأر هلا لستم ىرجوامد

 دا اريد ماس ووأط نعد و ىو لق ةفرطللا هذه رئالودك اله بي دناكهثسس>حود>
 نمر رورغمايو حان سوراطلاودعأ قسمي (ىنعملا) مب وارغمتتكيار مشا: ىا



 قوم هفنووليئاسلاوهوركرزلا دبع نورثو هتكون عشمرهثو ودعلادم هلك تطالسلا
 نزوى ع(وهآ ) «نفاسنوخدايصدآت طر « نم فانركع وهنأ

 تزوىلع (نوخ) قارأ (تذير) كسلا: رسامدارأوةرصلا مما (فان) ىلا مسااولال
 لاذ وكس ةّريس لحال ىألا ىلا ذل .أءبفنل اوم هو« نام لاق ىعما]مدلا مسانوب

 شدديررسو نك رك ارك ءاورسانمىأ » ىوتم لاتو هثمىأ ىلاصلاىدارادابسلا
 (هايورإ) كاذ(نآ)انأ ءانعمنبتز زو ىلع (نم) رست ا مدارأ انمادأ (ىأ) مري واب
 ةوعطتةسأر (شدندبر رس).نمكسحلا نم (نك زك ) ؛ارهتلا ىاهفاضأ بلعتلامما
 نقرا (وعلا) بانل ضررا نار انا مدلج بنس لحال (كأبإ
 ثلرشلا ةسرغلاهل تل محا نيمكملا نمدايصلا ىبقرتءارصصلا باعث كاذانأ ل
 ى'» ىونم لاقرسأراوهطت قورثلحال
 : يغلادلاذانأ ىفارّدقأو رضرفا قرسح ىلا يناوُتسا
 ناو ىوتشم الدان او ةيسراقلاءابلا نب نال يغلا «رعمىسرأف ظا لسأاويماظف

 (منتكز ىثلاثلاذ (مكمار ممنوع دج 2 ام رورو مت
 (دادمج) ببسلا ىعر ةنا.ملا ام ناعمإ وا ىتزو ىلع( ىفإ قلت انعم ماء

 ءاثعم (ديستغ) اذكياء انممكوتر عداء إهأ
 مما فودلجأو بسلىتنلق 3

 تنمرإ» ىوتنم ةازاحةرخ لا قوفاناكم[يندلا ىف مامتااوذزيزعمشااناو مان. الوكدنأ

 نمنبكرم (زورما) يتلق ا تتةوبزلا ل هاكر نرخ تسب ورادرفو زورعأ
 عيياضإاذهرتم (ننح) د>أ(سك] ىلث(نمنوح)ادغ(ادرخ)موبلا اذهاهائعمزوروما

 الاله ىلع مويلا (ىنلا] ىراكنا ماهغتسالاو عيضي ىتمىأ تساعمباض ريد فت( تسيك
 | نمو ىعسامالا نا:الل سيل ناو ىلاعتهتلا لاق مدعم ضب ىن.مولطلا ذه مة ومم هيططادغو
 هباسدنك-ةاراودء>رك )ىوثملاتالسا ذولدروأو !ملمفءاسأ نمو اسلم

 راهنلا لوأ اليو هلى طئانا ناكولو (ىنعلا ءاسداوا ىوسددرك زاب ٠ زارد

 طخىلا سعدلاتاسوور اهلا طسوتاذاهرادج ةلظ هيلع عجرباضب أل ظاا لاذ نكسعل

 « ادن العفو تموكن اهحن ا ىونم لااغف دنا ب رمل ىلع الانمدرو اوءاوتسالا
 لبجلاك اهريدقتةرتتم يدشتلاةادأواينالا«ذه(ناهجنا) يادماراهاد دام وس
 (اهادن) قأب(دنآ) فرط (امىوس) توصل اول اوهو (ادنو ت فوك -) ىلع تاخدءادالاكو
 انةرطل أب ءادنلاك انلعفولبجلا ايندلاهذه(ىنلازئاو الا سكعوهو(ادس) تاوسالا

 اذهيف هلساح مويا طالت دسك امس ةنلك ىزحت مويلا ىلاعتهها لاق تاومالاسكع



 قف
 .در دتةرو تةكبنباط ىونشم !دغمءازج ىري

 ىلءسفنا ال اذ فو تاماكل اءذه اصل لأ (ىنعللا) الاب روؤشعزدش الر كك نآ
 فاظن 0 0

 50 م
 1 (تسينإ قامءاتعم ا 3

 :بعو ةيقأبر ااةبحنال (ىنعملا) تاو
 0 بو را

 هللا ىلا لستال موتي عىل عت هتلاربغل ناك ام لكو ةبنن امس !تاناويف او ةب
 ذود مود بهتنووكتا ىلاعت ةازاترادتاقرهبص تسب اغلا

 وشم
 متادلا قابلا ىحلا ىلا اهب راشأإ 7-1 :اوأ ل عاشلل انانشم
 (دا) سفن لك ةدحوال» ابل (ىدرهإ/يعلا و (يص ردو) ورلاف دامس

 ندع نان (ىنلا) ىرملا نم (رنهزانأ ةيرطاَرآعالارارزارذم (هفغوج) تركن
 ةيحاسملاو: دهاشملانالىرط اور ا ءزالارا راو يفز لكرصبلا فو حورلا ىحلا

 ىل#ت سف: لكى نك-اررك- التاكو تابت او تبل قال ىش اءالرعسبن ىلا
 | ود بجوم عادلا ىلا ةيعلوغ انيلع داعأو هةرسس سد هنأك ىف

 « تماوكنيزكهديزدان شع
 كءربختوك) هن هرمخاءانعمرضاح سهأ (نب زك ) «تسيقاستس

 متايل ىأ حورلل دئارزم انعم ىركرت سوا رخام (تبازق دامه انوا
 ,يةاورتخا| (ىنعلا] ةبحلا بارشتلا

 ىونث.ثرعال هر نم اسدل رشلا نمو حورلاوةاوحللا
 يا فوّدلا +دارأ 1 (ليك) ةردغلار فرصتتا «دارأ ( راك ماكوراكو'ىشعزادننفاب
 ءايثضألاعو مهو اباوالاةءاعرءاسنالا لج نان ا ىلا شع ىأقشملاذلا درتخاو
 وتم ةلاسرلا ةردرانرصناودجو هقثع
 (وكم) تنأ (وف) م« تسينرارشداهراكناع ركأي « تنرابهشنا ديا .راموك.-. 1
 الادفلالا تلدبأف. دنا (شئادإانا (ارلعإ) رك د .درةمرضاح ىنجت ل مال
 ءانبلا(نامع رك قب رطلاوةزاجألانعمانع(را) ذا طلسلا لاا ىأ نب رمل: دعات ىلع



 هل
 | لكشم (راوشد) اهرمغو ةسيعدالا نم ضارغالا (ه هراك) ءامركلا عموأ عم ىعمب

 نمثلمأ عطغتو ناطلسلا لاذ قب ره الود هزاجا انا سيل ل فتال (ىعملا) ىفنئادأ (تين)

 ىلاعت هون عيمت لل كش س يل لاغتشالاو ضارغالاءامركلا عمنالا مهل ةثوم بلا
 اعابفبلا تدزهتاءارذنىلا برن سو اعارذ هبل اتب رت ارش

 اره ءيلاتبتأ ايشمىفنأ نمو ىرابتخالا هئزح فرسوهزادبعلا برقت» طونما
 هكنا ناره لاقت اردقعا ذهلوةدساقلارطاوذا عذر ىلاعتهقاب نظلا نسحو برا مركو
 ؟رزلامدارأ يدساف ل هو أنو سمن ىو ممتدوب ىه اتراثاباركرزدرمندادرهزوق شك

 هلت ناكف الابن دووفللالو نعال اهلأ نم لكل بقاك ايندلا بحو سفنلا ىوه عب اصلاوهوأ

 .!ناسىفا دهام رمل بيبطلابدارأو كلا لا نمايندللا بحةلازا لحل دشرملا

 ٠ هقرخ ىف ىسومان ديس عمرضشلا قواك ةيهلا ةراشإب ككو هل هنو مساارززلا
 ريغ رهاظلا ىلا ده كمن ناكولو ىننل احرك ى لولا ماهل واير ماهلاب رضخنا نم تاكومالغلل
 هنلعف ىاىرمأ ن عم العفايو ىسومانديفر شما لاقا ذولو عورشم نط ايلا ىف نكلو عورشم أ
 ممأ ىلءربسصملااولاق اذ هلومتعب رشق فو ىف ءرضم ا ىلع ىو اتديس ضارتعا تاكو ىررمأب
 ناك نيشلا ل عفن الثالث هر ذعب نأ عيشلا ىلع في داص ديرما راكنالاق رطت:نانييدش عياشلا

 « مك تسرد تانك لذ (يوتكم) .دشاةليوأتو ىنافن ىو سيلو يفر ماهلاب
 مب لجأ مجانى دز ردع( ينقذك( فز لخ(تثك) «يرفودو دباب
 عربلاو فو اوابرلاو لمالا لحال نكيلبكل-آ تةلجرلالاذ (ىنءاا) فودللا

 لجال لفي لوهو (ىنعملا) م2161 هات انه ءانشمسط ىاربركس دشكنوا وو ىوشم
 (رمالانكي مولكأ ء.اهلاوهتلارمأى ولالا بيبطللت أبونا مادا تاطلسل ارملانو عبط
 يي قلخ ماعدبابنردارتآرسو قلحدي ريب رض شك اررس نآ ظ ىوتم هكل ل ىهلالا
 |وهورسبلاىلاعجارلا بئاغلارب هش ىهىتاانيكلاوةرو كسا فاكسلا نم ةبكرم(شك)

 دلاذ(ىنعلا) قلخلاماوعىأ (قلخت ماع) ددعال (دباين) تقلا لاذرمسل (ارنكرس)مالغلا
 ءظرخاط” احا لاق مهضعير .ةذع برش مهضعد لاق هغلح مال اهيل عرضا عطق م الغل |

 ةلاد بيقعتلا, اع تةفاءالغ أيل اذا ىتح ىلا عت ةوةىىتل !ءاغلاو هذ لاق مهضعبو

 .بطااي 2 لاكل بسهنايح مالغلا ناله لاح فكتب نأ لبة هللا ىلع
 قالا ماوع كردبالل تغلاذلاةرسو ب دلاولولريخ هلتق ناك يملا يدل او نيددا سنو غلبول

 ةيراج نيددسسقل تقولارشخ ذي نم عنا سلا لجرلا نا علولو صاوفلا كردب ل منو دمتالو
 هجره « باوجو وو دبا قحزاهكناإل ىونث. لاق افا سانا ماوعنوكلر سفالا
 |ووناباوجوايحوالعو لج ألا نمقاب وهئذفاثلاذو(ىنعملا) م باوصنيعدوبدامرف

 هكدا
3 



 9 رغم ودا ةلح جالا, لماعلا لوقمثك باو ها نيعنوكيهيرمأب املك ل ءاك د شرع
 ادت نام كنا 2

 0 اس
 قرتذامرظانعخأ ى أ مانل ىفىرأ ىنا ىثباب فلاتانم لاو, ورم عامل [فيكل يعج اند
 رباسلا نمهقياءاشنا ىندوتس موتا عفا تس اي لاق
 ذامرف كنوك ةلاحد مآ فيس حور ا ىذما دشرملامادتأ
 رشم كة صاحت! دقتعاودخوال

 0 (لسربسلا لدعاور رلاناطلسدجا
 الن تسدبمك م دن ثك" هكا ح رف ماج
 يطعاربصم انعام انعم ناكل عنب

 مهديابتاملا ضوانت ِ

 8 قر ماهوب ولكم مرهملامومه-ةنأ ءامان
 1 (قكدرعشرلا (دركم) يرتد اهو
 :/ناطلسلا (ىهل ا]ةلتاقلاو برم اوهودرأت ةزوحوأ

 بالا ءايلا د 2 ادله شات سرد »قولا هل قررا »
 ءاهةملكلا ارخآتاب اذانإ دعاوي ,ردملل املا (ىءدوقا) )لف (درك) تلسر' ءانع»

 (دله) ماع انعم ىنزورلء(ك] و اوهو كلا ار ك2أ معمق |ةيعبر
 ةيفصتلان ا اهانءيدلهرعانىهو ةيفستلا (ىءدولاب) ئثلا عضووهودسمن ىممانه
 تاطاسلا نأ ث تلو رسل علطتإل ثنوك ع ملاساب ثنآو (ىنملا) اقملاىفاتغعمتال
 هبلفو حس يم ءاشاح ثؤام هلاوع ورش ءسغائيش لف

 نوم ىرتشم' الا ىف اع ةيشصت لا عضنىتمرهابةيهل الاراوفالاب

 امخلمالا ًاذج)دكلا ةيرعلا/مروك) مات هرمز هروك رار
 افصلاث لاذ لجالاغجلااذدوةضار .رئاءذله (ينعلا) ليسلا ءىراموهومشلاب ةيناشلاوربلا



 ةلازارجالةدهاج او ةا فت لسا ةحور جرت نم م ابلا ىأ الا ره ذل

 قوت هئارارسا هيف سكعننووذصبل ةبح ا بلقلاةلاقسو باقل نمابن دلابحتارودك |

 افلا اذ جالو (ىنعللا) در زدرارسر درعا ةيليداهاتد ارز
 ىحاافبهذلا وذصيو حرام ديزل. قأيو بهذا ىلغي ىح عيبقلاو ارهللاء ردتو نامتما:
 يك يك هاما اذا

 اهدي نير -رلا تايذملا الب ةينايرلا تا ملارمسك ايىهوةيناسورلا
 :هدعارد ىدوب ىسوأ «لآماهلآ سرك ىدوء :أايةبابلالاولوا
 9 ركل ىنهلالا بيبطلاىأرب هلعفتال هلالا ماهلايتاطلسل الع نكيلولو (ىنلا)

 حتر كا ىونشم تاك يارا طل طا
 لصفوهركوهلاو صرسحلاو ةوهثلانم قنو فيظنوه م62 ديت كياوادرك كن
 قفاومنطابلاب حو عورشمريغرهاذلا بو اهبةجللاىرأوأ ىأرنكل انسحامعلم

 |ييرددم « تكساروشك رخو رشح كوفي ىوشم رضشل قواك طاءاش)
 بئاغرك دمدرغءضامرصف لوألا طشلال] (سكش) يتحرش نكشر»
 مالا هيلعرضملا (ىنعملا) كاكش نم محوكَيملا ةغيبسىلءردصم فان ارطشلا فو
 ةئيقسلاام | ىلاعتهشلا لات شنو مالا زا يكف قاكف بكر ل ار .لاىفرسك ناكنا|
 ةتيفسلك ذخأي كلم م-هءاروناكو اهبعأنأ تدرأتر ,هلا ىف ولم نيك ال تناكف
 ارهاطع رشلا ماكح | نمسيلا ب هغتسخؤنال_كاهتب اعاوىربكل !نيدلا مجغلاق ايس
 ن اصل هد عم هسيفنأك المتكساوا

 يومكازادش ه رتهررودمهارىموم مهدإو ىرثم رظناو ها ةةيتمللامقاومنأك اذا
 باطما: ادأ (وت) ةرهاظلا ولما |ةفرعم (رثه) ةلاسرلارؤ دارأ رأوا (نز) « يمر
 هيلع ىمومانديسنا(ىنعلا) د يي (ريد)
 بادو مسعمولو مسلي لو مهو ةرهاظلا عولعلا ةرازغوةلاسرلاروبعممال_لا
 الب يطتالثملا اساتنأفاهلع 2,لو ةيندالارارسالا كلتنمابومجتراسراهلهأ قرغتل
 نال ىرث ىسملالا يكملا ةراشاب هتماذه ناكلداعلا ناطلسلا ناف !ًةيعماكنالو حانج
 ركل اذ(ذ1) #ناوحشونجونوأ تل هه تسم « ناوخشوخوو تسخر لك



 نوخآلالدفرجأدروهمدىأ نرخ ةلظفلرد غني رمحأ درو (تخرسلك) ئاصلاوهو
 درغءرضاح ىهنلفتالىأ أرقتال (تاوخم) ركرزلا ىأه» 'تنأ [شنوخون)هبلع ىناشلا

 ! ناركسوهىأ نطل لا ىلاع.حار ريمشوأ ظذل (و تلق .--) نيعضول افرك ذم

 مدهتا لمتالورمأ دروركرزلا كاذمد (ىنءلا) نونم (شنونم) ثنأ (وت) لشملا

 تاركسناطالانان ةج دئاوف هت ىهلا ماولابهيلع ىرحىذمانال مولاتمهنا لغتالىأ

 « ولاكن اطسمنوخ ىديرك وف ىوتمْئش هذى ملكستنالو نوم هل لفتال تن [لغعلا
 ءايلاو ردصلا ندوب نمفئممانه(ىدبإ طرشلاةادأ( رك # وا ماننم ىدربركمرخاك

 انأ(ع هرفاك )نيعضولا ىفناطاسلأ ىلا عج ارريعغ ) وأ)دارملا انعم (ماك لىذايلا اكمل

 ىأناسملامد تاطل لا كلاذ دارم ناكول (ىنسعملا) هسنتق تنكنا (احمدربرك) رغاك

 حدبزأ شر رع دزرل ىؤل ىوم هتلعوه> دمانا نعالضف ءمماتلف تاك ارفاكا نأ مهلملا

 قتل ن هوس نوكيو شرعلازة تلا حدم نم (ىنعلا]هب قم شح دمزددركتاكدبو قد
 هللا هقالوسر نا ءاشاحنظنائوس ف ءاهلسلاءةويىأ قسافلا ا ىشلا عدم نمجلاصلا

 سانلارغيو قساغملا حد فيك شرعلا كف ذزت هاو ب رلا .تغوسافلاحدماذالاقلسو بلع

 (س) هدوب هت ةسانودو صاغ و دوبإك نس ءاشودوبءاشإط ىوتثم ناطلسلاىأ هنآ

 نعل فاعرمغان اطل ناكل ام اط اشكي (يعلازإ م دالة رعلاءايلا عتب

 اريسكناوي ىونل» هتماغومما لها نموهوالو.مموااينةظغيلا دئازاناطلناكو قحلا

 لتقل !مسافاكلا مشب (ذدك) هتذعكىقاَبونَعَوَتحك ىوس ءدشكى هاش نيا نبك

 نمةسبكه (نيك) بناغرك ذم درغمعرأ اتادعكو

 نياوميشتلاةادا رح نماضبأ ة بكم (نيتح) ةراشا مسا نو نايبال فاكل اريسكمسك-

 ءانيلا (ىهاش) نب : .أسن نوح نءواولاو نبانمةزمهلا تف ذحاذه ل ثءىأ ةراشامسا

 هدارأوىذلا كلاذو (ىنعلا) بصنلا»ان (هاج) ةلو لا ىنمعانه (نيرتع) ةدسعوا هيف

 تطلا فرطل هبصس. هلناطل لال تت ةرعلاوةلادعلا بح !سناطالا اذهل ثركرزل

 ىدثك ه وارفردوادوسوديدرك ط وتم داع لابس دوكيو بصتملاو ةوفلو
 عمجأر ريمةلرالا(واز ةدئاقلااهانعمدوونز وى (دوس) م وجر قلط فانا كآأ

 را نمللا) باطل ملا هش وج ركرزلا لا عجار رم: ناناونا طلال
 دحارهتىفاصلا فطالار قلطملا فطألا لاذ بلط ىت ءركرزلار قف ةدئافواعننناطلسلا

 نيعيرهتناكسعف الالب رالاعنن دهاشر ودشرت_!ار هتف ريادشرلا نامادامىأ

 و. ماه شيئدازادززى١عوو ىرش نوبرطيةنولعبالةةب رطلا لاقط نكلو فعالا

 تاوبحلاو ناسنالانمدوأوما فيفضلاودب دشنلاب (هيب) جواك داش مغناردوتغشمردام
 ااا اهلا |

 رمطلاو 0



 ثلا

 ماللو مانخجارتشن نمفاذعو فحريلغللا (ىنصملا) قون م فجر (ةزراى) ريطلاو
 دشرملا اذك ةررقماه فول ةعدلا نا عنا الدا رم ةبحاسةرورسم مغااثلاذ

 انس ناب ينل ىوتشم بدحشيفةاررلارتدف بةسرام اظحالب هتان ةقيرطلا املا عم

 فصن ىأوتنا من هريدقت (ناج ين) م دهدنا ”تمهوردهخآو دسهدنأحدسو

 فر بئاغرك_ءدرفم عراضملعفوهوذخ أ[ خاتس) ةبنامسملا حو رلااهدارأوا
 باع ركذم درفملاملض دجويالدبا.:ةطمق ىو قأيال (دبابن) ىذلا كلنا

 ظمأ دلال خأب (نعلا) يئاغرك ةمدرغم عراشمو_هف ىلع (دهد)
 'هلافن كبر عنلاببس نركس :ةينارؤ ةيقابةيفاضا حورقثاماو ديال ط عبو
 رطخالو تعد-تذأالو تأرنيعالام ءوهو.ايا كليطعي كمهوو ركل قأب الىذملا الاذو

 ينور كش دانفارودرود هكيلوىركي شي وخزا ساقوت» ىوتم رش بلت ىلع
 ةدانزلا دفتل اهرركودعبلا (د ود) بطاخيرك دمدرغمع راشم لفك َت (ىربكس)

 لهأو سدقلا باتح ست نأ (ىنعلا )ظنا (ركشي تءفر ىأ باطلا ةزمهلا(ةدانقأ

 موف نع نكلاشلس كلم مظأو ةوبغلا لسة: لاعفأ نم برقلا باكأ لا هقأو ىنالا

 انزودعالسفنلا سايق ناناصلمرظناوُل يعم اندملا نم

 رماظلا لهيب قرغلانيسي ع رشا ذره ىرثلاو إثلا نيام قرفلاو ةذلتخملاوحالاوأ
 حير نئورو ىطوطو لاغب دم نآ[ت اك لإ لاقت اكسمملا هلام نطابلاو

اة فاراو ىطوطلاولاميلا لحرلا الآ ناييفاذنمه «يناك دردىطوط
  ىليوطل 

 (ىلاةب) «نموطابوكرزيسواو شوش ىايوكارَوو لاعبي ىوثم ناك دلا ىف ن هدا
 زاوآ شوخ ى عب (اووشوخ) ةدحوأ مهلا (ُىطوط )هو (اريوو)ةدسحولل هيفءابلا

 لاشيقب سلا نامزلا ىناك(يهملا]ةماكتسو (اوكو) ءارضخو(زيسو) نس>اسبتو هى

 ىدوب ناكدربإ» ىوننم ةهاكتمىهوءارضخا ولو نسسحاهتوصاهتف ص لوط ةو
 ئذلا ىلع ةظناححلا نماقاح (نابوكن) يناركاادوس دمها ىذك تكن و تاكدتابهكنا

 ؟ دوس (ناركادوس) فئاطاراتكن لوفتىأ ىشاملا ءاحسما«ايلا (يستكتا

 نك لا نم اهحاسةبيغفو (ىدلا) عمجلا ءادا ثونلاو فاالاو ىرتشلاوعئابلاءاثعما

 اردإإلا ىوتث فت اطاواناك-:ىراشلاوعئابل ا عميمملوطعت ىدآلا ل ثدو ناكذا ةاقفاع

 ازا ديعب تعتورارسالاء ذه

 اون ةيسنل هيفءابلا (ىدآ) «ىدشقذلسابطولع ىاؤرد مىدش اان ىدكباطخا

 ىوم ةفذاح ىطوطلا عون رت ووةقطا:ثناك ىدآلا باطخ فو (ىنعلا) مترتلاءانعم

 اهديس (هجاوخ) مدوغفابهكت ىلطوط ناكترب « دونهتقر اخو كزورهجاوخ

 ء اندم (دوبهتقرإ هتبب فرطل(هاغ ىوس) امويىأ :دحرالءانبلا (ىزور) لامبلا لرلاوهو
 ضي سي



 متل
 ءاشعم ىدو:ىريدقتي بئاغركذ مدرغم ضاملعن( دوغ ىذام ا باكا دورو بهذ
 ا ا. هعضوم ناكدلا ىف اهديساهارأو هتيب ف رطل بهذاموي اهديس (ىنلا] اهارأ

 أ منام زك يطوط ىثومر «ككدربهك ان تسحر ةبرك ىونثم اهرطاتنو هكدا
 -) ةلضغلا ىلءتقوريغ نم(دك انلتسثو(تسح) ةرهىأ ةدحولا ةزمسهلا (ةءرك)إ
 (ىننملا) فمن اوه ( يه ريغصتتل فاكلا(ليملوا ةرأفلجالينعلا ةدحولل ايلا (ىثوم

 همامتو اه>ورىفع اهفوخ نمةرمغملا ىطوطلاف راف لحال ناك دلا ىلءتدثو ةلغخل اىلءةلق
 (ىنعلا) «تنعرارلك نغورىاهتبش «تنع :ركقوسناكد ةىوسزأ جال وشما
 درولان د فورط تئارأف اهتدصقةرهلانا ةناظرارفلا باطل ناك لا بنان مستو
 درسمب هللالهال دلقملاا ذكررشالاوظذ-داعدساكسسا ١ اهم_هوو دسافلا اهلا بيق

 تاملكل ةدسانلا تالي وأتلابناك-زمبخ همالكب أطللانظب لايخو همهوترهمومج
 كدعف ناوي اكن اا ل! ليلكراسا ميدأت بخ هيلع عقواذأتذعب ,رششلا نهدؤي رينهنالهأ

 ناكدر م شاهجاوخ د ماس هناغ ىوسزأ »ب ةيكو2م لوغي وءاسلو ألا ناطلس موهقلا اذه
 والا (مسجاوخ) ىموطلاىلا عمار زم (انا) مش

 نم ىطوطلا دبسوا (ىندملا) هييشنءادأ 2 .ناكرزابلا ىنمع'
 اريسو ىونثم رجخاتلا لثم ليلا هفرو لابلا غيطابأ دعتر هلكذ ىلا هيب

 (نغودرب) ىأر (ديد) « برش لكى طوطتك رسم « برج هماجو نكد نغورو
 ىلعا مرض (دز سرسرب) نهلة يسراغلا ملا تش (برح) ةبلالاوإ (هءاجو) نهدلاة ولع
 ةاوامناكد لا ىأر ( ىتعملا) راصىا دش نعم بنار ك ذم درغم ضام لع (تثك)اهسأر
 ىلءابيرشو لاملا كلاذ نم بضغف نودلاب نول ءىأ انهدعتسلأو هباي-أىأرو نهدللاب
 |مرصختب نأ بة بيزتب الهنا كلاسلاب قئاللا ناىلا ةراثاءاطرق برض ؟نتراتفال آر

 ءانوكن طم ىدنج كزورإو ىوتثم هب رشلابرشوهتسي الثل ىثفي الومتغالسرتغبالو
 تلعف التاب أ (ىملا) صامل عفدرد تزر ل ع(درك ) عدرك انما هنزأ لاش درمو د

 لجرلا ريغص كو ريف فاكلاناف اهءالك ترصفاهاأ نمىأ ملكستت مدع ىمبوطلا
 هزني ردواتفكىودنكو ىربشي دو كوم الا قأتامع رش ىلع هتماغ نمرلاغبلا
 لاف(تنك اهغتنو اهعلخ (دنكحر هر ةبسألا (ش .هد) خسر :زدش جمعت باتآ كح
 ت (ريز) راس (دش) س علا بانفآل اوباتقآكمرب باتفاك) فيجا( ردقأ)

 يمعت سمنه فيحاب لاقو هتيل فالهلأتةدايز نمو (ىنعملا) با
 سان اهيلع تمصحم تملك ذا خاله ماكنت مدع نءةانك !ذنهو باهل اتشتراس



رسرب نم مدز نو هز ى دوب هتسكسشب نم تسدإل ىوتبرسخا ذعوبفتتاو
 شوخ ناآ

 (توج) نزلا لاذ (نايزن 1) ترسك اهل( ىدوبتكش )كدب( نستسد) حك دز
 شوخنآ) سأرل| ىلع( ,رسرإلا ااهترش (نمم دز) ْىثىالاهانعمءاهغن اداةلامالاب

 (ينعملا) ناسالا مسا تاكو و مالكلا دعما شه نابز ظغل اف فيطل اهمالكىتلا كلن( نايز

 اهءالك ىتلا ىطوطلا تيرش ْيَمىالو ترسكىديتيل هدفنا امتالئامزلا كاذلاف

 ىاهنيدهإبىوتشم ةمادنمتبق اعىذلابكتريالنأ كلا-ريذحت فو اهسأر لء في[ ٠

 ماده ىأ ىمران عج (اههيده) مار شوخ غم قطن دبات « ايش وردرهداد

 بئافرك ذمع راشم ل عندج( دباس) قح (ا) رق لكل( شب وردره) ىلعأ (هادك)
 هريطقطندحت تح ةقدص شب ورد لكل ىلععا (ىنلا) هريط قطن (ارشي وخغرمطن)
 نءدراولارئاللو بضغ#نأب رمش ةيلفركفلاو رك ذلا نع هحوررما تكس نما نكلوالك

 بشهسوزورم-دعاإل ىونثم برلابضغ ئيذاطأ ةةددصلاءال

 (راو ديمو) ىغاملا اكمل دونم (دي) ميراوديموب دمت

 سروأ لائم هناكد دعت الث دع (ىنعلا) هب وأ

 (تنك) 6# تةكبدبآك خم نبا بع ىلك هيسفج تةكمغو هسغنارازه ابل ىوتثمأ

 نرأق (ىنملا) ردصملا ؟ىدع تاو كيه ف ةو كل هابل ةحرت ىهوةمسو :ةمعابلا

 نيادوغ م ىو مالكلل قا. ىلا اذه بمعلا هللاالئامغو ةسغفولا لاغبلا

 ىدوغىريدفت (دوقح) متفكر و ادياردلك ديشايك آ « تنك. نوكرهارغمم

 ٍنوكح دانع ؤيلك (نوكره) ريتا (ارعم أَو بئاغرك امدرغمض ام لصذ
ىرأ(ىسعلا) ردسم مسا فاكلاو نيدلارسكب بحت ىنعجانه ( .ةكشإ هز 9

 لاقبلا

 مالكم قأب ىلوطلاو هو ربطلا نوكي تح بيتو فير انو بي رغ ع وب لكريطلا ذهل

 «(تدطوساط تدبوجوم ىفرساب تالذكى هنهررسئاوجإل ىوتنم ماكشبو

 ناي نلاذ نوارة بىردبطاوىردتلفلاو ىناكبلاوه قاوملاوةدحوللةزمهلا (ٌياوحإل
 ةادأ (وج) رعشل سبا سأر عم( ومر شأ) ناب رعهسأر (هئهربرس) هبجاوحو

 | سيان, رعدس أر قاوج ناكل ىلع م(ىنملا) فورعممسا (سامل) رهمل (تش) هب

 شي وردابللاب و كيزدادمآت فكو ديد ىطوطإو ىوثءثشاعلاو ساطا|رهاظأر 5

 اردامزلا لاذ طنا تنأ قلوملا تأرال ىلا «واطلا(ىنعلا) يينالذ ىانكدز

 5 زاركمو « يديم نالك اب لكما هجزاإل ىونشم نا د وردا

 ىأ سرفلا ةدعاتىفءلكهسج (نالك ب عررقااب (لكىا) بسىأ نم (هجزا) «ىتعير
 هديشزاركم) تنأ (ون) بطاختركت ذمدرذءضام لعف تاملتخا (ىضما) عرقلاعم

 1 2 ربصطصصبلا



 (قخعر )نهال ةجاجزنمالا (نغور

 رقلاعم تاطاتخا بيسىأ نم عرقأأي
 دمآدنخشسايقزا# ىونثم عرتأ ترصفالديسالب رشف ىلع نها ةساجز تريكو

 ىملوطلاىلاعجادريهثيشلا (شسابق) مار ولد بحاس تشادني دوخوجوك هارزاخ
 قاع جارريهغواوناببلل كنمةبكسم( رك )ولك (رقلخ) قأ (دمآ ) كصغ (ممدنخ)

 قلقا بح (اروادبحاسإ تنل( تشادنيإ امن دو هيبشنةادأ( وج) ىلوطلا
 ىموطلانالبجت ثلصخ اتق ىنأىمزطلا سايت نم (ىنلا) ءارعفلا ضايل قادلاوأ
 ىرتنم لوكيو صني عرشمهلا رهأ عمرهاظلا زهأ لاما دك اهشثكق لالا بحاستنملا

 رضا ىج( بكم) < ريشو يشق ؤرددامجرك « ريكسوخزا سايفاراك كو
 عباد يب كرغشممسا (ريشلا) ةناتكلاف(نشونرد) رثلاودبشلاوهودنتامىنعج (هئام)
 هيسئيةباتكلا وف عبلاوهو ريشلا طفل ناكولو“ابلوالاب كلام ىضتال (ىتبعملا) بيلح او
 بحت واغتاههمب نكلو لاهيا ثمناكولوةةزويفربشلا ترو ءاذاوأ بيلم او هورمتلا ظفل
 همي دشاكا قدلادبازوسكوك ٠ دارك نب زراعه جال ىوتم ةريسلاوىنعلا
 لراس( دغإ) ريبخ(ءاك )يلق مك شلاش مدارأر (لءدج)
 نمسانل !نمليظو الاشزاس مهرثكأ + (ىنءلا) بئاغرك ذمدرغمضام

 يديوابس تركب
 تالوفاب و. ناكتاو ىلاهتهها

 / ةوع هاهقلا دنع نم ثوعبملا
 ىأ لوعفم ىنعبليعف ةعفرلا ىهو ةوبنلا نمو أ ىاعت هلا نعرمخ أ هالو ءاق نعم وأ ىنولاب

 قرأ ناسناوهو نب رإ هلا ىف هعبا نس لكل مفارىأ ل عاف ىنعم وأ ةرخآلاو ايندفا ف عوق رح
 ءةوخسلبتلابوومأ مهنالءتم ص خأ لوسرلاو» سمأي ملوأ هسغيلبتبممأ عرمش هيلا ىل عتدّلا

 ,ءاهلك بنارا اهذسهل ماجا لكلا ناسنالاوف لو -رلاو ناندارتم امه
 تامواعلا قاف لوبن ع ةرابص ةوبثلا مهذب لاقو ةقرعملاو علا نمامسمب قلعتيأمو

 | ضعبل عقياماريثكو نيدعتسلا نس انقل امهتدانا ف اسرئاو لكل !لقعر هو + نم تالؤقعملاو

 لسيئارسا نانا خيلبتلا ىلستالبيدل نكسلو لوبقلا ةيكسصزلا ةيسسدشلا سيغتلا
 سو



 ا 1 د ا ا (نلا
 هجويق لاب قاما ف فرست ةءالولاو لقأ مزهلاولوأو ل -رلانمرثك ولك اذهلو مهمدغت نمو

 دوجولا يح نمنؤنان مالم مشت ينوفرصتن الو ئذ نو رمي ىناهلالا نحول ث يح نم
 وهرب نابعالاىءانفلا نع ةرابعوه سيل مهؤ انفو ملا نوفايتاذفاوة_ةيعللاث

 نال ةقبتلا نملا ةغيشملافليرلاوءاينالا ف ىعتلا ياللاو نانرعلا ىف «انفلا نم ةرابع
 ريهاظلا بسحيق لماء فرصتىنلانامسهيب قرفلاو ةسيعرشلا ماكحالاءارجا اهرهاملا

 نما هروهملو العر ةيدمحلا ةاكسشملا نماهعلطمةبالولا سعترؤو ةلاسرلا عمو
 ةعامل اوة-قيرطلا بايرأةعواطبو ةبعرشل تسلا ةياعربسايتقالا اهلرش

 تقولا ادب و فرض الء_حوبىتلا بلف يعمل الب اقم ىلولا بلت ق ناك اذاغقغيفما بابرأ

 ةلظلا نم لطف ةدحولاراوأ ةعبشألا

 رو وظتلاةسبجاوءابسنالا ىف قراوفنأن كل
 هللاىلامسهلاو توج وتلا هللا لآجر نَا +الاو هبا

 اولخد لى «الدبنا ماللا«تيفعل امتلأ موعد ةاظعولاو 9

 ةعبسلاِ مهدا دعو نيلملا ةرهصنو سفنلا اصور دصلا ةمالس نكلو: ى
 ةينامثو ماشلاب نورد عونانلا نوعب رأىتمأ نمهالدبلارشلارمخ ن عدرو هنالرسصحلا ذيشنال
 "الدبة باور فو مهلك اوضبفرمالا اجا ذافرختآ اكمهننا لدي دحاو مه .امالكق ارعلابر يشع

 /لكف ىسأ رابخ ةباوريفو لاجرلاسنورشعو نانئاو»اسنلا نمرشءةين اش نوعبرأ ىتمأ
 لدبأ لجر مهم تامالكت وعبر الاالو وسعت ةئاممملا زروعنرأ لادبالاو ئ ام نرم

 و مهللط نع نوغعي مجناكم نيعم رالا نم لخدأو هناكم ةثامسم هللا نم لج وزمهللا
 لاتلات نع هنلاىشردوعسمن ا نع ىورهللا مهانآ اهفنوساوميو مسملءاسأ نم ىلا

 هلو مالسلا هيلع مدكبلقىف مسي ولفسةنةثامثالث تينا لسسو هب اعهنلا لس هقلالوسر

 السلا هيلع يسهاربا بلق ىلع مج ولف ةهبسلو مال اهبلص ىسوم بل ىلع مهب ولة نوعا رأ

 الحلا هيلع ليئاكيم بلك ىلع مهب ولف ةثالث هلوماللا بلع ليث رمج بلة ىلع مهولذ ةسخخ لو
 كو ةئالثلا نم هكممتلا لدبأ دحاولا تاما لك اللا بلع ليخ رسما بلذ ىلع هيلث دحاو هلو

 نود



 ةعبسلا نمهناكم هللا ل دئأ محلا نمتلم اكو ةمحلا نم هناكم هللا لدبأ ة:الثلا نم ثام
 هناكمهللا لدبأ نيعبرالا نم دح او تاماسلكو يعن الا نه هناكمهثلا لدبا ةعبسلا نم تاماسكو
 +أةئاممالالا نمد او تاماظكوةئامئالثلا نم
 د حاولا كلاذوه ثوغلابطةوربك الا جشلا لاق ىمهتنا ةءالاءالسه

 بيسو هفذي روصلا احلا ببسي ةارسا نااكىأ ل يفارسا بلقىءنامزالا عج ىف
 أةذ.ةمل مادا هرماظموهف لسو هيلع هنأ لس قطصملا دس اقم لسالا ىف همامو

 هقناننرك هبلقونالا مدق ىلءنالف مولوقوأ تلم هنوكسعل هيلع ثوغلا قالها مسوي دمححلا
 مزلبالسفملا دات !نمنال راركستلا ثيح نءالدحاو سذج نم ديتثالا ل عىلتكاعت
 نيولا سلو ثوغلا توكل منع ةراكث وغلا نيءنغ|ههنمدحاولا (نامامالاو) راركستلا

 نم ضف أ وهو املا دبع هععاوشالل نع ةبانكثوغلارا ب نعنانلاوبرلا ديعهعساو ةويلا
 هتروص ىلع عضوملا لاذ ىفع دسح كرتعشوملالدب رفاساذاو فلق ب ثوغلا نالبرلا دبع
 مهام أو ايت لا نءةهبرالا ناكرالا ف نومانةعب رأ (داترالاو) دحأ هلمبالو ديالا

 لادبالاو رداقلادبعيونملاوديرملا دبع اعلا ملعلا دبع فرغماو "ىلا ديعقرشلا
 ةةئاطو ءالبلاءدابع نم مهما عفدي تلاع د قمت | وزب ءانثا ءابغتلاو 2

 مهلا ارونلا مسعسنلأ هقلخ فنا

 لمتلا بحر لوخذيف مهل ىلوتس
 ةرغفرتأ اهل قالوا ردوا

 اوعلطي لو موسفنا ىلعءايلوالاوايدنالا لاماوسأت سانلا لودي ىلءالا رسب هتلاانسسقانالوم
 داما مهدشي لو ا ديالا لاوحأ ىلع قات سانلا نم ليلقو اولضأو اولضف مسهرارسأ ىلع
 (ىرسمه) يدنتشادنيدوخو هسهاراباواودتنشادرابدنااب ىرسم هو ىوثمائيشةروصلا
 اوكسم (دئتشادرب) عم ىنعمبةحوتفمل«ابلا بن اب) ةيردصألا او ءاوالارسمه4و ٌتيدارأ
 بيس ةاراسملاءايلوالا عماوكسم (ىنعم )اون (دئئ ادني مهسفنالثم (دوخوسعم)
 اذ هلاماولاقو ىلاعت هلو. نانرطلاةروسف م مع ىلاصت هتلاربخأ ا ةروصلا ىف هداحتا
 مالبلا يلع ءيلااورطت مغالىربكلا نيف ميخرلات ناوسالا ىف شو ماعطاا لك ًايلوسرلا
 تاوبملا نمىرامالا هنماو أر اخ :ناحورلا س اولا نع لزعج مهو يدويا ساومل ارنب
 (ىنعلا] جروخو مياوخ تسب ناشي وام «ريش نأثرارمشامذلنب ا هناك ب ىونشاواةو ىهتنا

 ع



 ذل
000020211 000022222555221 

 ةروسى اعتهثلا لاق ماعطلاو وتلا بنود ب ةم مهو نرش ءايننالا ىأ مهورشو نحت

 رس ثنعفرو نوع دمام مكصا هتخأ مكحا ةب لمال انلئسريشنالا متفأأما .اولاق سب

 «ىمعزان اشيا داتسنا دنا ىرشم ىواضم ىهتنا الاباء لامعا ىضتنتلا دا! ضاقتتال

 دوجوم(تسه) مه(ناشيا] ولعب( دئتسنادناذه(نبأ) يبا عم ينايمرد قرف تسه

 هل ةياجالا دوو م امظعاتره طولا ىف نأ ها و

 نيل ستار املا رارالا بم تيدي رافكلاو ءايسنالانيب دوحوم قرغل انا ثدئاكو
 عاوأو بابح !مممفاطلا فانسسأ ىلا رشي ىلاعتهللانا ةيآلاءذه ربسفنىف لوغي ىربكل ١

 ةركفاطلالا نم نولسرللا اها اذا 0 باع طرد ا دمأ» 2-0

 زعمت اع ا ممول كف دولملارا .ادىفا ةانالاو رورغلاراذ

 نحر لوني رشلارملاولعالا مئات منام اولاق نول م مكيلااناولا ف

 ةاواذ ذىأو ىأ اب رظنانىهتاةب حالو ماهلاالو رطام نم ىأ ينم

 كل « لحزاذدروةروشزنوكودرهإط ىوتم الذم لوةراد

 لك (ىنملا) لضلاقربا (شبن) لغةةتومنن) عوي وعم ةركن مضخم (نوك) يب لسع
 روز عماجا ىف لاق رذسالا ل غل( كراس كلب دحاو لح نما نيشوالك ١ لحضنيعونلا نم
 صقع هذم لسد روبدلا ماوعلا ننقل عورتا سرق هدارأ رو عسابأم عسي سفج مسا

 ىونثم لاقو سانللاهش مية لبي هَيَدَلَاَمَع لعااوهوريسغلا لاذ نمورارشاوأ

 نزو (وهآ ) « با شمنازودثنكرسكبنيز ٠ بآوذنروخابكوهانوكودرهإل
 ءاهلا ثفذحه انك هلسأ ًالكلاو بتعلاةيسرا !فاكلارسكي (ايك ) ىظلاوهواولا#

 (بان)ةلموملا نيسلاب ةسرعلابو (كلشم) باودلا ثوروهو نيقرسبرعم (نيكرس) نزوال
 [راسنكسصاوءامناب رشي والكو بثه تالك أي بطن يدوتلا نملكو(ىنعاا) ىفاصلا ءانعمأ
 « روخ باي درؤخ ىفو درهإل ىوشم لاقو اصلاغاكسم الاذ ىفو انيةرسا ذه ىف
 نم (لا نا ضاملعف (ةدروخ) بسقلامسا (ى) مب ركشزاربنآوكانىينا
 نم لكو(ىنعملا) لعام ةيسرافا بلا مش( رب) برشلا اخ ررخ بآ) دحاو

 |مدآ انديسنا ىور هتمئولم لاذو ركسلا نم لاخدح او اذه هتمل ه>و د اوءام نم برعشأ
 اهارافاكسممهترسل -هجهتكريبفا بلع عمش مظعتلاءاباظلا انمعمجءانأ ضرالا لزناملا

 هللاىحوأف كل ذي ةمكحلا نع ْئثلصع مخاهرهظأ ى د مش هيلااونأءابظلارئآس

 الا ثلا خناك امو كل لا بلطل ةر:انلاو بدلا ىف صول: اون أىلوالا ةةئاطلا نا هيلا ىلاعت

 نب هارفاسداتنعناثةرف ٠ نيءابشا .نيانارارهد سول ىوام ماهلالا



 الف

 آ ارظااو ب تلانلئاسج فتكا رئاظتلاولاثسالاوءاشالا هذه زم فولاةثاماذكرظتا(ىنما) |

 ددركدروخ نال ىوتشم ةدح الامي قرغلا ىأ ةتسنيهبسةةامرادقمام هيب قرفلا لآ
 مقهلادسو لك ايىغاطلا ذه (ىنلا) يبا دخر ونه مهددركة رو نأ

 وشم لاعت لل ومعبج ليك يف هنولو انمي“ لوالاوءاسنالاوةسا
 دليءانس (دياز) مدا قد عدمه دازدروختاو م دحو ذمه دازدرومن نإ
 [رهظبفلك أب لا ذوارشر هظيوارشر هشبفد لاو للا عبج نمر ماخذ ل أباطه(ىندلا)
 ناسا هرمشملاو تالوك ألا نا كلذودحالا دسحاولا هيو ثعلا ةلجح هشمدلب و

 ةحراوقطنل نمْوملادبعل بيست تلعجا ىمهلا لومتو اهدا دعما
 املا ىعف بارغلا لوكس نم صاختواعغتسم امني رط هلق نما

 ع تلوانت ةمعن لكالةيولالا تايل قار ازباب ىصل قمنا ركل, عاعطلا
 | تيلي او شلاح نعت دمدالاوالالح تناك ذا ذهاواظالاوةياسالااهتةيمتل- ل سنو ة#بحملا

 ذاىسافلاورفاكذاامأو ةبهلسا مدع ىف ريزنحلا محو ةوهشلا ىف ديزيرممللا برشا

 ناذري_ غو دسم او لعل نم ةيرانلا تاغصل باهل ايتن هنملاب ث يخ بيسف لالح

 م ددو تساويدنآو لاب هتشرف نا« دبر تك كوول! يمزناإط ىوتم لون

 (تساود) ملا علوه (ءنشرف) عن هاتان تطرأ (تروش) رضرالا(س)
 | ضراوءاذ_ه «|كصلاو ”ايلوالاوءاهتنالاتاذدوسبوف محلا سرتنم (ممدر ناطيش

 اهفتنإال ةمبقو اهل تامنال ضر ابقشالا ءّدهدوحوو لمح اهف تعر زام لك

 َ هدب بلةلكف سرت ةم ناطب اش كلاذو فياظن كام اذلهو كلوشلا الا

 الات عباشنا نيتروسلك (ىنعلا)
 ةريسلا ىفامأوتفاظنو» اًمصام لولا اءاملاو حلالا «املا

 الن كلو ةروصلا فراربالل يهب ثمرافكسلا ناكولو
 0اس 3 3 وا «باس دسا:ئكق وذبحا سك جإ قودتما

 الردي نمقوألابحاسربغ (ىنلا) الردي (دسانش) مهفاءانعمرك ذم درغمرضاحرمأ

 مهلاوحأ ىلع عاطاوءايئرالاوءايبنألا باس ىلا ىأحلاملاءاملا |نمولماءاملا ردي وه

 درادنير كمايارودره « ساب ةهدركءزهمابار رعسإل ىوشم الالاو مأش ولع مهذب
 02 ار صتلااوسات نيدناعملاو رافكسلاك (ىنعملا] نط (ميادي) لعق (هدرك) جي ساسا

 ىوتشمالثم ل طابلا نم وم ا نوزيجالا ذهلو هب اوركلا ىلء يتبماههلسأو امهساسأ نأ اون

 تارحاسإل



 اقل

 سا نم( زا) ياصعواىاهعنوح هتفركرب » !رهزيتسازا ىوم ناوعاسإ

 اذأ (كوح) اوكسم (هتفركر) ةموسقتاودانعلاوا .دئاز فلالات زمتس

وصخو مسه داثع نم مال هيلع ترس مهو ىبومان ديس ةضرامماوبلط نيالا
 اوكسف مهتم

 تسيقوفاصعت اناصع نبزإل ىو اولعتلو هلثم مسمنا نيج ازءاصع لئماصع مسي

) يظعلاهدارأو قيمعلا (فرُر ب فرك ىهار لعن [لنع نيزوفر
 |رسكت(فركش

يهمر اغبمم نوكي ىذلاوهر ةيمهشلا فاكلا عفو ةيثوذلا معلا نيشلا
 هذه نم (ىنعلاز اي

هلا اذه نمو يظع قرف ىبومانديسا هم ىهو اهءلاشل:ىفااصعلا
 قي رط ردا ذلاةىلا لس

 اه-رغناو اسرفنوكد انوكراذاو عيشلاكلطملا (ليللاب ءىفتناتبعش اهلف بيوم يمع

 اذاو اهاوريرطمت اهمزئاذاف هدانعمفدولكأبف «اماهمرهظب والاحترغأو تريشخا
 نم اهرضحان لك ميش لك رغب اهنانسا توص نمو ىعسن ةسبح تناكنوعرخ#ل. اًمءاوعضو

صحلا نين نكي لف هنثك أامىرالو تعج اهذعخأ نانردمو رص
 ةزمشملاو ر

 هنينادحو نورك ةرصسلا نكلوهللاةردغن لكلا ناكو لوا 3

 ابرعنآهقاتحرو انقردارزعناهتانشلإب ىوتتم لاقاذ واو للاب مها عون وركي

 (رمعسلا لمعي ت العا ةحرمئانر ف هلا لا ذاومهلا ةنعلء ان مؤرعسلا لهل (ىنعلا] انور

 ىذه نمالارصملار ءاظر ال هنالهتجحرل ترم ءافرتا ازههلاوةنءللا بسرفكلاورغكب

 تاضئاملاانلاوبكاوكلاونانالإفدبوموجلا ىفارشك

 تان الابلقو اوولابثارب 0

 |رصسلاوةبسا

 ىرمردلا نارفاك لف ىو“ ثاذر هدنعاو هلع نم نرعل «ئيش لكت وكلم دس قيحلارثؤلا

 (اكرص) سرفلام دماق ل ءرفاكعسج (نارفك] عسب هنيس نورددمآىتذآو عبط هل وب

 درملاوب /وب) هتاداج اذا«! م هيرامأ لجرلا تب رامح اع ىفلاق لا دم اودان»

 أ اسقنلا مهعبط ىنالةدرقلا عبط مولادجورانكلادانء(ىنلا)ةدحو البلا 3

 ىوالم لافت مهيب ةماشا اجو نب مث ضرم مم ولتف لاه هللا لان
 هجرها

 هعقياضيأنانالا كعذباملك(ىدملا] م مديمددشسد ١ص زك د نكنأ م مهن زوب دتكيم مدرع

لا هتداعتالافناسفن قالا نم آرام ىفاسثلا عارصملا ىلا ةفورعس ,.اىلع درا
 ديلقت

 هرأرو هوهجسام تيلع ةبدياغتلا باب رأكلدكسح رمل فالغائيثدس مفي ءانالا نكس

 "از هتسالاورضممتلا هول هداقتعا الو هتعيتح مريخ مهل بلر ءايلوالاوءاسنالا نم

 ايقرف ه دارج مدركن ماكرو أ ىونثم ىنوماصع لثماصعةرصسأا لك

 تاستالازس( ءاوج) نط( ناكر درغلاى اع جاره ( وأ) جورمزيتسانادئادكا



 ذل

 بهذ( ىعلا) هجولادياءهانعمىبكرتافصو (ورهزيئسسا) راكنالاماوغتسايتم (ك
 كلذكهللةعال<ال مهي الق رفلاهجولاد بع لاذ له, ىتموتاسنالا لدم تلعفينا نظن
 ماازا دنك نيا ىوتثم لأ مهرب ماعنالككئلرا موتح ف ىلاصت لاتاذولو رافكملا

 مأ ن مقحملا نانالا اذه لعشب ( ىنعلا] هب نير الاخ كيور ثسارتسرب ٠ نا

 سأر ىلعف دنكنيتسرج زاواو سمازا دنكن بار طشلاربدفتدا
 ققاوما,قتانمتآ ف ىونث الكر ثا ىأ العخالو الون لمعت الو بارغلا ثحادلقل اودئاعملا
 قف ١ لاذ(ىنعلا) ةالصلاملا (زاغ) م زاغ دماء يتسا ىلا ,امتردا
 ىوتثم كلذوت الهلا لجالت يلو ديلغتلاو دانعلا ل الأ السلا ىف نموا !قئاوأا
 نيلجرالثم برضاه (تامدرب) يتامدربردنانمؤم ف انماب و ةلكذ وج وهزوروزاغردإج
 نيؤلا (ىملا) تيلاك ايولغم قب ىالاوابلاغةوكلرامقلا بابسأ ذخأي دح اولانابعلي
 ام. هصولخ بدسي ذخ أب نمؤملا ىأ بولغمر بلاغ ةاكزلاو ل اومو هلاوةالصلا ىفقفانماعم
 نماين لا قر سبب ايندلا ىف هفاشن :قفانملاو تاير هلا هرخآلاىفو تا: ابن لا ىف هللا

 أرب « تيئاعدش ا|دراتانمؤم» ىونشم تانج او ةحرلا نم ةرخآلا فو ئاضفلاوتان ملا
 ىونينؤلل تانللالوخ دوةيدلاغلانوكن ميلا ةهاظ> (ىنملا) يترخآردلاتامقفانم
 لي ربوودرهجرك قط ىونشم ملأ بانعيئأ وول ولغم نقفااما ىلع نوكنةرخآلا
 أو مم ىلا ةيسن زورو ةبسنقلءابلا (زو ع هيدا كزاروبكزو رم مهابودره هدم ىزاب
 ىلع اكو لر( ىلا مدلل دالب ن كلى آباء اسارخدالم نم ىهونامشاشلا
 بجو ايندلا ةلحمفانكىأ ىزو سمو ىزاررخآلا عم يش:الا نملك انكودحاو بعل سأر
 قي رهو ىرتشم لوبياذولو هسأ ىلا ثلكعسجر ةرخآلا ف ن كل دحاو نيد ىلءرهاظلا
 (ىنعملا) بهذيو(حورب) انعم (دور) مدور ذوخ مان قفورب كي ره م دوردو تمام ىوسا
 آلا نم لكبهذيو راشثل نذانم اورفاك-لاوة:كلل نموا همام بناج بهذي رخآلا نم لك
 لكن اولمعا بجو ءىلع ةواعشلا ىلا ايمشناو ةداع-لا ىلا ب هذيا ديه«سنا هما قذوىفءا
 دوش ضاري دركق نانمرد هدو شو شناج دئناوخ شنمؤمإو ىوتم4 قاخامل رسم
 ال قفانمايدل مهلوق ن.ى انما ومحور ترسنا نمؤءاب مسولوش, نمؤملااومداذأ (ىدملا)
 لاو مهتاذةر ولاا لسو «ءلع هللا ل.س لوسرلاةامز ف دوةقانملا تبر ,رطضااكرانلاب
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 طظذالا نمال ىتصملار: ميما نمهرثأتو هنرطغل فلاخيقفاذم ظذلنارأ قي
 م تديوتاناز ضوغبمن مان « تسي وتاذزا بوبحترأ مانإو ىونثم قرسحلاو
 تاميالا ةقيتملاقو هتانآنمضوغبملا اذه مساوبوحتمناةنمنؤملامسا (ىندعملا)

 بوب



 نل (ىنصلا] متبرع يزج يؤم ظنا « تين فير تؤو مموواوو عمو
 ىطعتال فورم ظفلو فرحأ ةسخ انم ظغلو اهثورا- 3

 نمؤأل ليقاذاف فيس سوتال قةانم ظفاو في رعتال

 هثروتال طافلالاو فورح ادعو فيسظتو *ىرب 0 ابال ىف ائماي

 تنأققانال لبقاذارمالا سفن ملكساللاةفس ماكل قذانما نمْؤلل رئاغتل ل اي لءاسعأ

 مدثكوسمه ه٠ نودمانئباشيناوخ قفاثمك 8 كرم لوي اذاملو برطشا

 عارصلا ىلا فورص» ثيبما*ىقدلا مسالا اذهءاثعم (نودماننبا) ينوردنارددلخ

 هيرصح ى ةظفل هيلعتلخدح رعمانعم بئاغركذ مدرغمعراضم لعق (دلخى) يناثلا

 ىأىدلخى كلذهتو لاست لابلاكي رتل داقناو ىرهوملا حاف لات نكحما لاما

 «ىنالا مسالا اذه تناثللتلةناو (ىعلا) فرجلاو نملابلاف (نورشارد) ىورف

 :هتالإ أو حرجو برغعلا ةصعقكه بلة ىف رثاثيبلتا

ننبا هنرك ف ىونثم لوعاذهار ااذع هيطعت برادو
 !ما

 لا «تسخزودقاذءىورد
 ديو 5
 اراثىفاثلا كلاذقاذمف نوكيضيكفأ

 :) م« ت-نيؤرط زارع بنكي 6 تسبن فوحزادم ماندائ:زإل
 ام( ىلا ) فرحان مسيل (تينفرحزا) عيقلامسالا لاذ (دب

 لا لاذ مق (قعملا) فرظا!نمسبل (تينفرطزا) رصلاءام (رحي

 ءءلاوتاذلا بس مسا لكرسحو عقب ةورحءازجأ بيكر تنم نعول !نسح الو قاغنا
 ىونثم ىلمالاهدادعت ساو لاذ نم يتلاو نسما لب اهفرطن + تبارصلاةرارمالشم

 فرحا أل ب(ىغملا) «باتكتلامأ دع ىتعمرعت باوح ىعمو رددما فرط فرح

 هلا لات بانكلا |مأىلاعن هقاد_:عىنعلارحجوءاملا ثم فرحلا ىف نملاوافرك
 :رامثالهأ ل بعانأن م ةداعسلا لهال ءاثياستاوج دعرلا ةروسفا

 املا رهأل يعانأ نم ةوامشا!لهالءاتءاموعج ودام !لهأ ليعانأ

 ةقءىذلا بانكلامأءدنعو ةواقثلا ل هألمعانآ

 انو ىربكسصلا نيدلا مين ىمهنا ص متن. الودي نبال مهل سامو
 زببسو هيف بوتكمو والا نئاكنمامذا ظوذملاحوالاوهو بتكلا

 وج 8 0 وجع
 كواثم كلذو حبق همساو ةهبف دلاو لوب هللا دعو بوبح هم-او بوبحم



 ناكأمو مهل هللا رف رش لباسا هدأ سو عنا لس لوس عاوز
 لمت هلا ةئيشمت متانكسر ةماعل اتطرح نأ ىلا ةراشاهتلا تذل الاجنبى أي تأ لوصرل
 لاقت بانكلامأ نعابمكسابع نب! لأسوم اضرو هللانذاب مهتانكسو لسرلا تاكرح ناك اوأ
 سدا حورو لكلا لمعو لالا لولعملاب «اكسملا هنعربع ىذلا لالا ل علاوهرببةومقنا لع
 ةراشانثل نرغو لالا نيغيلاو لالا ىلا .ةرصلا نآسلبو يلعالا علاو مانعالا حورلاو
 هقاوسمب :دارألم مالع |باتكسلاو هع ارأانلكتلف عومتدارا نعرابضا آلا وهتم

 تحينديحوتلا له أر ارسأ ت سا اوتذ رع ا قئامحا
 فيرلايدارأف دوعن هبل او هنمأ دم ينل كسم» هم درم

 : طم نانو فت لف هيت [لصاانررردرهني
 :ريض وهو دحاو لأ نم رحت نب رجلا نبذه نمدحاو ,لك نارلعا (ينعلا)
 .هلا نينه نملكسل ىذلا روصلا فالتخالان !نم صاخت زاتئارطتلا ف

 |سلاقتا ىأ يلم !بهذلاو فب زلا بهذفا(يىنعلا) جير اينعادرادن

 ني قف انثل او دلة ل اورفاك_او نموا ذك ارامتع ا تاكسعال تنولك كح البر ايعلا ىف
 ديره و كعدهبادخنابرداركر# 2 ىوشملافادهلووشعلا لست مهلاح

 لدتا عضو نملكل (ىعلا) مذشنوا
 .لكفر



 اقل
 هيفءايلا (ىكاشان) يد شنوريبمك دمازاكنأ «٠ دمج ىاشام هدير دامدردإلا

 | عضي ىهم (د+خ) وعقيىأ طنب ءانعم بئاغرك ذم درغم لعف (دهح) ةردماهاتعمةدحوال

 (شاوريب) عرتسوءانعمبئاغركذ هدرةمعراضم لعذ (دمار ) تقولا كاذ(مكسن 1)

 حورئذ مخيف ةردمتعقوول (ىمعلا) تاهدىلا عجا

 وح م درخا كلاثانثلب همت تارازعرد» ىوتم

 ااثعتووةريغس ةردمقأ اذاةمسقل فولأ ىف (ينعلا)

 ةىلع ىذلاقشاعلا ىمانالا فو اسحاهغلخح ورااوذ بها «فالأب

 اهلب ري واهمخُ : اطرثلاسجاوهلا نم هفردصام لك ةيناسحرلا تاباقملاب

 ةيناحورا اوةياةهاار ٍكللاوةيناطيكلار ةيناسفتلار ارم قرغبىذلاوهو ينلابلا محلا

 ي«تاعتانيدزىيدرمح ه تاهجنانابدزابتدسحاط ىوتم نكلوةينبقبلاو
 ىلا يلسوىروسلاملاملا اذه -ةنحلابلاو ةرهاظلا ساوأ اوهو اينالاسح (ىنلا)

 لاردانم ةصحالب اهح اس قب شاعملا لمع م. تحزتما اذانإلاعلا اذهىف فرصتلا

 ناني الاو نانرعلا هي4 لسع ىوتهملاءامسلا ل نيدلا ىلا بوم ا سملااماو قاما

 دييوجب صح تآتعصوط ىونثم لاقاذ لودر مل ةفانرل اتهم هبح اسلام لكى لء نكلا

 ىويدلا وهو سما ًدلاذةصص (ينعملا) «تزإديبوع سح ناش ه بيبطز

 سملا اذه ةصو ىروسلا بيبطلا نمانادبالا صو لطت كىوذعما بويطل نم

 ةنأن ىلاهت هما ةيانعبالا صال هاي ٍببحلا نمهوبلملا نيدلل بوسنملا
 اءهجالعأتا

 همس (ىنعملا) م نديفاروز سخنشتاَكدحخي اق رو مز سح نأ تهصإط ىونث »لو

عم برشل اوك الب ندب ارامع نمنوكي ىويثدلا سما كاذ
 اذه ةعو ٍندبلاةاعا م 

بقيلا تاك اردالل بحوملاةرلمالا سغنلافعشب ثدبلا بارت نم سلا
 تام ما لكمال 

 « دسنك ناروار مسج ناب ءارإل ىوتشملافاذولو ة-يناسورلاىوما !تيوقسفنلا

 (نادابآ )ع راضلعف(دنك):دئازاةهرب نزو ىلع (م) مدنكن اداب ؟ىاروتازا دعب

ت ءارخ نوكب بارما لاذدسعب و ملا بر حورلا ىثب ره (ىنعأا) روم
 ارانم

 ةينامحرلاهراؤنأ ءياعتسكعتا اذاندشرلا كلا لسرأو تاب .رالكلاسلاىلاعتهللا قفوا ذاق

 لسيقناك امباذاو برشل او لك الا نع هاظتا ىف هعاطقنا ع نملابلا ىف كلاسلا طناف
 قدعرد كفابلنخ ىأإل ىرتملاقاذهلو ةيدبالاةايملا عمدوهشلا لسمو ةلواسلا

 قشعف ىنلا حورلا كاندعماب (ىنلا) «لابوكلمرناماغوادرك لذب « لآ

 دوهشلا اهال_سح ىلا ىهولاملاو كل! اوهىذلا ناسغاملالذب تلف ل آلا
 أدّرساذهلو

 شتكتام-هزو «٠ دزهكر مبةاغارودرك لف ' وتم لاقفالثعلوغملبنوسح ا

 ل يرش 1



 (ةلشا]
 اانهناهلعلىأ بهذلا ةني زخلجالهنب برخ ىذلاك (ىنعملا) جرترومعم دنكسم

 ديك“ أتلا[دان نامه ظنلن ىلع ل وألا نمرمجأ اهلمح ةنيف دل كلت نمو اهدنا ةنبن
 دلاو ةئيزملا ىف ةيمهلا ناكملا تشن نك اوهنامما ىلا عمجار ريع ش فك نيشلاو
 ٍبادرك تاوراروج نازادع ٠ درك كاباروحو ديربباربا 9 قرت سالاغو
 ءانعس(ةروخبآ )"املا لحم يدار ورنا !ءانعم وج بذخت محلا مضإ (وج) «ديوخ
 ارهلاءارجا اعف كلذ دعبل فاظاو هلصأ نمءاملاب هدأ ىذفاكو (ىنعملا) برسل وئالءام
 قو قابلا رج الفاشل لت ننال ناذ هو لامعتسالاو برشالاهئال نوكينال
 ديدكش اكسب وتفاكثءارتسوب ١» كوش رخآل اشو تزولا ةرورضل دروخ ىفء افلا

 ذادأإ ودللاوه ةيسرافلاءاملامس؛ (امتسوب) ميد مدر شئازا دش رانتسوب ٠
 ماملاة شرقا حارحلا اعجاز عت هعانو قرم »انعم ض ام لدن (تفاكشد) لوعملا
 أرممظ نيثلاو مهسلا ةديدح (شناكب) تنوع ديمداكو بع“ ينم ديدك اذكو
 مهتباسأت ناك مس ةديدح بعنسوح ورحعدل قرط جارك (ىنالا) ورمل ىلا عمجار
 ءرذاكز اودرك ارو ىوتثم رخآلاش وادي دج هدل»تيناهجارخ ادعي
 انكلا نماهذخ او تعا برع ناطا كوأ ر(قفتاإ ميدو ج ردم شت خاسر نازا دم

 بارخع الؤأج ردنثادو

 حرمشمت ناقيالا ءايمىمتل
 ناطيشلا مهورامكتلاىدبأ نماه ها

 مام زجام د سو: ىنالخاةلةةئام ريهسعتا
 ءاطعواذ مرسم كول 1١قب رطل يةناف ىلاعت ءمذللا قالخالل
 دك ارنوب راك إف ىوشنالوموان ديسلو ةيف لاونلا اذه ىلعلالسنملالا وكمال
 اردقي نم[ وثهثاكسبل نمرأك (ىعلا) «دهدىترورش رباعيكاكنيا « دخت ذيك
 ذو مئاطلا بزع“ اسنادي رياك لاعف دع مدح ةيقيك هلع نأ
 :لن1 لوس ةرورسضأا ذه ءيطمال هفم تلف ىذلادهو أذل برثو ديعبلا دعناو
 هلاثىلاعتهشاىامةال رس ايقالو لالا وذل نمالام نودا اذ هو كوسا

 35 (ك) «نيدراكدشابن اري دكزج و نبا ذضكو اذا

 و

 (قسانتل اكل بو ىماعلا

 (فاربح يولع نوكينأ نكمو باغ لوو< عراضم لف (دبا
 هللا ه رياضي وأ اذه شر اضع و اذه ثم ىراش عبئا لاعفأ (قنعلا) ةيردسللءابلا



 دعب ضي ونت االا الاخ ةدحاو ةرعتو ىلع تسنث ل اهذأ ال ريا اريغ نبدا اراك! نوكيالذ

 هللا لوسير لاق لاقهنا سارعنبا نع ىور ةينلا ة:سنا!عاستاوع رششلا بت ىلسع وللا
 ةدو درملاوةلوبمملا نم ةماع ةرهسهلا تنا :ك انو لقا ارسم لكفاولعا سو ءيلعمللا لما

 كت اروح نيج لب « تسوا ىو-شتشب ثباكن ارعح نينح ىنإل ىونثم لوغو نيس ع رش
 ةراشامسان ب اوهبيبشت ةادأ نوم, و نوح نم ةبك م /نينح) « نكسودتسمو قرغ

 0 فس ولان ذر ار بلاعب ىعلا)
 1 :ناىأ بيبملا ناركسو قرغت نارا نوكيتأبا ذه ثم

 .:ت لث اطالاهف نوكمو ةلطابا ا تا ىف عقوو غامد سية_هفانمنولتملا

 نفق 1 ا

 ىوسدشوا ىو رار كيتا و ىرتثم اذه يلهفةرمح داداه ىإاهتام لكشف دوو نم هيدي

 هللا ةيححي قررا دال كلاذاو(ىنهملا) م تسوا ىوردوخواىوراركيتآو « تسود

 هييعيهلالا ثاىأ اًذدحو بناج هبلقدحو ىأ هحو ريغلا اذوب يب ا فرطراسهحو

 راس ئنااومولوالا نامسأ وتل اريسهتلالومتنأميالم اورسشنلاو فللا ب رط ىلع هللا

 اهو هيلة جو فاشل ءاوس .16 ضرعمر هجوتم ب رط بح اسووف هبببح هحو بناج ههجو
 ىفامملادو>ولابى ايلا ءانغل ا دعب ءانغلل ل اولا ياش اوءانفلاب قرغرهلوالان هوب

 ىلظق كا. ذج اوالابام-بلع ضعو تكا ةدنالبشل |ىلء موا دفدا ثرالل ناهلص» نا هذ

 اىدر .؟ كوبو ساير راد كرك ىذلب رهىررإل قوم كللوذياذولومعستت مدح اوي

 (رادج) راقلا (ركتم) دجاو لك( ره) هخو (ىور) «سانشورسس دخون
 نديسأي نمقمشم انه( سار )د1 اننا ثدأأ اّرمالآ ىلع تاخداذا م ظءلناىلء لاو

 ةءاكا .«ايلاوتنأ ل ممت ( وتىدرك) لعلء انعمتس رعلاءابلا مشن (هكوو) ظفحلاءانعم

 د١ اوك د جوار اقلا(ىنلا]مولعماثهءانعم 0 ةمدقلا (تءدخز) ىعاملا

 ظفحاوءاثغلا ءانف ىف ىذلاو طسواملا « انغلاق رغتسا ىذا او نينزمللا :غيرنطلا بامسأ نم

 .ةىسهتنلاوأ طسوتال ةم دانا لعفتو لالا نم ض رعت كامل ةيئاذلاهتساع كبل ىف

 .هىورمد(سيلباىس نوح إل ىوثم ىدتفت نم فرعتوأ مدخ مدخ نمال
 ل ادحوو كابالا ترثك امل ( (ىنعلا) م تسدداددياشن سدر

 .نطشلا ساياب اسلم تعيب ىذلا وكسب نأ لادخال لكل .ديلاءاطعأ

 9 تنابلوأىسدغلا ما نكمإو

 0 سان هيلع لديه لعلهتلاىوسالاكرا انرةعي يذلا ىلعاظفا حت نكو ىرغمهفرعبالا:

 |نكارغ صدسيرفان « ريفا ابدروادايصةكذازإ» ىوتم لوغيو ال دري الومو



 كك
 لاما ذن_هورمطلا الام الا ذرمطاارغي ىتحربةصلاب أي دايصاا نال (ىنملا) مي ريك غرم
 ىوتم هللا ذايعلاو مس .مم هنا نظل هللا لاجر تاملكب ملكش ناطي_كاسابلب سيلتلا
 الاذومسي (ىنملا) 0« نبا دنا اوهزا ٠ شيوخ سنجالناغمهنكدوةشإط
 تاشيوردفرحإل ىوتنم اك اله وك رثدجيقءاوهلا نم أي و رتسغيف هسنجتوسريطلا
 .ئاغرك ذمدرغمع راضم لعذ (ددزدب ) متو نازىعلسر «٠ نوددرمهددز دبا
 ركل ل ةنم (نوفداز يا ,ةبىتح (دئاوخعان) قرسي هانعم

 (ىنعللا) ركم ىمهن اهله أر يغنال ف تعقرنا اهنا اراعش اركملارضياشملا تالك نعربعو
 ىتح ماظملا ياش لا تاثكورسي ىأ شب واردلا فرح قرسي باذكسلا عتلاو* ىندلالحرلا
 نانو دراكم تبمركو شور ناد ممراك لج ىوتثم. دبس وركملا لاذ نم هبالا ىلعأر غب
 ةينا ايوئلاوةرارماماظعلا حبال اراكتا هلبالا ملسلا ملعب ملو(ىنعما) « تسيمرش وو هليح

 أولو ىشعلاراتىطعب هسا ارؤو هترارح نم هيلع سكمن اهو مناكوي بلامل هلباقاذان غال
 ءادملا ىل لذ“ اخ الاركونادجوو نوذو ناغياب

 هلوةىفءايلاو ءابحلامدعوةل بلا قوفضر
 ارليسموبو دتثك دكى اربزا ”دصلا تيم شوت سمركو قشور
 دكا لج ال فوص نم اعبس نو. هدتتكد حا بقل
 دج ابغا باذكللةليصوال نيوضي لاا يقلع .النيذلا قولا ىبلاو لاؤسااو

 (نيذلا أ ةدئال هر ودق امتةلئآ لا"

 ةليسس نم لس هقلاىسدتلالوسرملا بتكوأبنتة لي بامسأ ةغش 0

 اهقأ ا ار ال

 اه :روبهت ضرالا ناتدعبامأ باذكتلا ةليسصرلا
 .٠ ه دئابادك ب قاارلبسو» ىونثم مالا ة بتاع ىو اضم ىسوتا ىتحو هئثو ركموبأ
 «يلعمللا ل سدمحل قب رباذك ةليسمىفأ بتلقي (ىنعملا) جل بابلالاوو اكو

 بلطي (اوتمآن يذل هيأ( ) ىسفنالا ىف .!ةيآلا ىعمناكم بابلالا لوا بقت سو
 ةقيقح قملايلطوهوهنب دنع ( مكتسدترينم) ىااربغ بلمل لال ناكتادعب ملا
 ااهدنه صخف ةربجو تمويل أي وف ةرخ ارايلدلا نمهتاريغ بلال

 مه تاوطس مهن مهانأذا حدهم الالج تائدارس لا للا ه ناسيا
 أ يال ارو ةنرانا اش ٍ



 مكاحلا ىورىربكلا نيدلا مرش ىسهتت ادحولاتابئاوةيتوهاللا ءاقس نيزفاكلا ىلع

 |ىرعشالا ىبومىأ ىلاراشأو اذه موق مهلاّةيآل'ءذهأر قا لو ءيلعمللا له هنا هدعص ىف

 كولا بابرأ»رارسأب ها انس فانالوم «
 1. ب > بارشنا 9 ىوشم لافقىروصلا بها بارشب

 فاصل م هءانخ بحر نم حلا بارشماظعلا حاشل ءالؤهو (ىهلا)

 مأ همم با ارشبا ذكللا ألا ذامأو نولءاسعلا لمءيلفا ذه لل نوف ان

 مووذلوباذعوءالبو د ارلا هيركءانعم ةيمرافلا قاكلا عفيدنك هما .نوكي ثنايا

 نم ضرعب و ةسفا!نمةسحلاكلاسلا ند أيل ءاكملاءذهدروأ شرشلاتيبلا اذه

 |تلمبسعتر زاتثكى ارنا نارسن كةوهج ءاشدابناسادإل لات نوعللا باذكناا

 هتالهيصعتل جال موكل هأو ىر راسنا لتقىذلادورللا ناطاس ةباك- ناس ىفا ده يدوخ

 تدوين ء(دوب) ي زادك ارصاوى بع نعد ه راسم نادوهجردىهاشدوط ىونل»
 ءد( زاس1+:)دوهلا ىف( ,«رد) ةدحولل هيف ءايلا (ىهاش) ىنا

 ناك (ىنعملا ) ىفارصتلا كلاس 'مىببكر ف سوا(زا دكى ارسل لعام

 7 «ددوبى بع دهعوط وشم ىرأ بزل كلاهوىسعان د يسلؤ دع مظلا نعان ناطإ -

 لا ةوومالللا هلع سعان ديسدهح ناكر“ (ينعللا) هيواناج ىبومو وا ىدوم ناج

 تاببثاو ماكحالا ضعب :بهلالا همك طلق ا نامر ءزالارغتلو هتؤمنتقو ىاواتآ

 3 وءاندسحو رود معحلا يفالاوىرو سريغتالااذهامو اهريغ
 ةليضغل او ضع ىلع مهشعنأ لف لشركات ق اضن اناك ضنا وال داعتالا ىف اتم الكو

 ارواد_هةزاسمدودنآ اد ءاررددركلوحاءاشإل ىونثم نكلداتالا ىفاثثال

 هقاقيرطفىأ (ادخءاررد) لعج (درك) ناطلسلا لوح (لحاءاشإ) هاد
 |نييوسنما (اييادخ) بحاصت مع ) (ناسمد) نارسرلا 6 كلاذ(كآز قامت

 75 .!!ناطلس لوح (ىعلا )الب ءةسرعلا مطامشب (ادج) هلل

 داتاسات فك ف ىو. الئمءادعب ىلاعت 4نيب وسلا هللا ب رطىفةريرسلا ىف فاول

 لوحال (ايدلوحا) لاق (تفك) هي ارعشيشهف1نائوزازآنوربدر « ارذلك ارذوا

 نماوئدلا لسخ اهردناون اا فاكلارسكب كم :سبكرم (اردلك) :دحوالهيذ ءاسبلاو
 (قانوزا) ج راغإاتلا( رار ,) بهذاءارلا تغب (ور) لا

 | نمج راشلل تأوأب هذاو تببلا اذهل مادا لاعت لوألا ذانسا لاق (يفلا)

 «مادكن م «ثشود ناز لوحا تكد ىرتثم سأل بهذة ةجامزلا

 لاهو نمىأروناثولا لح دال لوح الا ذلاذاق (ىنملا) ميمامتحرش نكي مرتاون



 قفا
 ىوتتمامامتىلح رشا الروشلا مق 5 ةامزىأ ندجاجزلا هذهنم»ذات_سالنيتحامزا

 لاق (ىعملا) مودم نوزفا اوراذك, وحا « ورتفن
 ىونثم ادئازرظننالو لوألا نم صلخاو بهذانانحامز د

 لاق (ىنعلا) مي نكشردارشلب وددازاتس !تساتفك « نر
 اذاتسالا لاقناة>اجز ازا نال "ىف نعطا برضتالاتسسأ, لوحالا
 9 كوم نيتئاتاكنا امهنمةدحاورسك !لوحالاكاذا
 امزلاتناك(ىنعاا) هم دوب ةشيشرا تك ش نوح

 دوت ظفل نا ىلع هر ظن نم تباع ىأ نصت ىرخالا ةجامزلا هرسك ال ننث لوح الا

 كي نوحإلب ىونش.لصالا ف نك لاه انعم ذوبنو بئاغرك ذم درغم لوه<ءاشب ضام لعف
 ذياتلارسكامل (ىنعملا) مشو ذالمزاد دركلوحادرع « مثجزد ركبت

 نوكيهبضغو هيمن ملجرلا معنرثأ اهل قيبوو ةبهاذهثيع نم ىرخالا تراست دحاولا
 ةرمسم يلا لوحأ هثكلل لو> أر هاظلا يف: نكيرلولو دوهلا ناطا سلاما ذك ل وأ
 لاقاموس قرفو ىمو.ا .اديلافلاخمىسولل نط الوح نمو ةغيملسا ىف نيدهتم ءايننالا
 .كنو ضعي نمْؤنم (ه-رن :ملمؤلل او لوسرلا نع ايك اس ىلاعت هللا

 لاق لوم اب يس بضغل اونال. لانكا

 (ينملا) يد
 ةماقتسالا

 ةلادعلا طمستف ةوهشلا ةلرففل بضغلا + موف ةرامالا هس
 لا لالتخا ن سءيلعرشأو هو هنربصل صن لتاعو'

 دش هديدئوب لدزاباججدص م دشمدب د دمآض رغ نوح قر لاذ
 ةفرعلا هعلم باجة لام نيءلافراطا باقلا نمراسو ةفرعملاترتسضرغلا فأل (ىنعلا)

 (نلا«راز ولظيز لاق دسانشكم رارنتو ةرل دب ىذا دهد دوج و ىوذشم هاب
 نمولاظلا مسهفيىتءلاملا عمبج بح «لعبلغي وارارفةوشرلا هبلق ىف ىضاقلا ىل 3
 ىوشم ملظا كيم دسإكلا هعمطودسافلا هني ةرغ عسي لب فيعضلا مولظالا

 ناطلس (ىنعللا) ينامابراينامالك لوحأت شك « تانحهنادووج دقن
 ةهبقاات :داعل امززه نم تامالا براي نامالات لوح أر اساذكةوبال بوسنلا هدة نمو

 4 ار ىمومنيد مهأذب 0 ولاظم يؤم نارازهدصإل ىولثم» مح
 لق (ينعلا) ريهظلاو نيعلا هدارأ أاورهظااوهو (: ب) لتت ف احلا مذبإ

 ,ىدومنيدف ظفاح ىنأب نر بص لوح نمايع دم بنذربغ نع مولظ» .نمؤمفولأ ةثامنبعللا لاذ

 بار ورش اغتساز 6 هلك لوا اردرمثوهت مش
 تم حورلا نالمصو لوح أ لحرلا ناله ة ينام سجلا 8
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 قف

 نخوثآ | ركملا ناطل لا لاذريزو ملم ناسف اذه يارءاشايركعي هريذوةخوماو ةرهكو

 (دا) «:ركيتسنرركمناب باروك «.دموثع نزعرتشادىريزو وأ »ا ىو هناطلدل
 عملاق »انه ءييك رثفصو (نزهر)ْ لع (تشاد)ةدحولل ءيفءايلا( ىريزو) دولا ناطلس
 (وك ) عادم اوركملاةل مهلا نعلا 0 ةوشعلا ىطعم (مديوشع) قيرطلا
 )م( ركمما نم( ركمزأ) امل ىلع( ب 1ر) ريزولا ىلا عج رع ةوأو نابل هكنمةبكر م

 (ىنملا)ةدقعل فاكتلارسكم (هرك ) طرلاوهت د وىغاملاةياكسملءابلا (ىيس)ةدئاز

 هما ساناايركع ل1 اوركملا قر طرلاع ىوتعملا يب رطل طاق ريزوهلدوهلا نا الس لاذ

 ةدقع“ املا ىلع طن رب هنأكه ركع . نمو هف هيلع فقتساهئابرب مهني دىراسنلا ىف ع سدا سلوي 9

 ااسرتتفك ب 5 ميعهلاداقتعالار ناميالا ا فشنب ىأ ه هركمةزكىعتيانكسم
 |عيجس رغلاةدعاقىلع (ناناسرت) يدنتك ناهنبكلءزأ اردوخ

 لاق (ىنمملا)نولعذي ءان» هدنك عبج(دئتك )ح .ورلا(ناجإ ظذحلا (ءاشب) ىنارستلا
 |( نمدوفا.ةعو م-هحاورأ ىلع ٍنطظفاحي ىراهنلادوبا ل 0 ةرثكن مريزولا

 هن ديندوستثكدك ارناشبا شكوك 9 ىوشم مهند نم اذ رالالملا
 مض( شك ) ليلقتةادأةب رعلا فاكيلانت مك ©«

 نان مهلئكمدع نع ةانك ال ةمهلتتا (يدلا) زتمااو

 ادوعو أكس« «سبا هلال ارالوأ هضاوشلكتتأل ىلا .1نيدلا نال ةدئاالر نعل
 شرها« فالغدصردنأ تدناعهب زجل قا اذخااذه ىلع فخر لس ىت
 كمممهرها هن فالغقثامىف ىخعرسلا (ىنعلا) كلذ (وترح) يفالخنملا وثوحوتاب

 ءانؤ 6-5 كن دنورهانإو تلا نوع | كفا هما ل

 تيتو

 ناطلسلا لاق (ينعنا)

 ىوتثم هعذ ىأ ريوزتلا 6
 (تامدس) قبال 0 0 'ىناني قو نيداديوه ىفو* ىفار اريصننا هي دمام

 نأب# اوهو ىنا من ىف دكوةدحولل: ةزمهلا("ىارصنإابثدلا ف
 3 0 قارصن ايندللا ىف قبال تح اماعالتقمهلتةنناب (ينغلا)

 يدب نم ضرالا« جوع قالا
 مت سدو شوكه شىأ تنكؤ ىوثم ةيئارصتا

 (فاكشيإ) بهذاو عطفا ءاندمي هرمشاح أ( م 02
 ةرارلا وهو (رس سم مكحفإ (مكحرد) فنالا ما .اىني وديلامساتسدوندالا

 كاذب كح ىأرمىأر ايس أ رم لف دوكبنأنكوو بضقلا ق » ملا مكس ايف



 عطقا نآطل ان رب زولالاق (ىنعملا) مكحلا!ذه”ىفرحاو م ىأ ذاغنالاوهو رورملا نموأ

 "ىلع هرجاو “ىف كامكح ذةناوأ مكحاو وأ رملا كل مكح ىف ىتفشو ىفنأ قمساو ىديو ىذا
 اسصروآر ادريزردنب زا دعب ىرتثم دعب لوةبام ق دس ىلءهوامصلالا لب !ءذه دصقامو

 مساقادا ةيمحملا فاكللا غشير ك(ركتعافش) 4 اصركث ءافشلب هاوخأت «
 ابلسلا ءايسلا هالهدمب و (ىنعلا) .يكرتلاىعمرعءاقلا
 وتم هلملاوب ىسلطعو عاشر نكيىأ مقام ىبلطي ىح بلصلا ىلا ىتسراىأ
 "قراكلا اذهلعنا (ىنملل) جوس راج دشاب كى هاررسربه وتراكن با نكءاكئدانمرب إل
 سانا عيل سانثلا عمجتاك نبي رطسأريلع داهشالا سور ىلع ىأءادناا ل ىلع
 رش: كبارد مزادناردات ه رودر مئانناردوخزأ مهكناإلا ىوتشم مهدنم لاحرشت و
 رم (تارب) ثلثع (دوخرا)ىة-ايسلاءدهدعبهانعما ا صدكسا هريدمت( مهكذا) هروشو
 ىلا نع ىنيهذااذه دعب( ملا )م .*(ناتبا 1-5 + (رود)دعب او بهذا ءانعمرم اما

 : سا 3
 |هللاسدةداواو لوا اذه دع: لوح ”ىاو نا م هنةظح العتب وةعلا عاوناهفتيف

 تاطيلادارمل وصح لا لعتت ةرامالإ يلا ًاريرولابو ناطي.
 ىلا ذل يي ىراصنابريذو سيبلت ف بازل ةلظح الع بأ ذهل امل  نتاو لالا

 ىئنادزارىادخ ىاو منارصنرس نووكم سل يوم يواسلا ىلعريزولا
 ىنارصن ىاىنأعت ىخاامورسلا لعن هنآ[ ىآرصترتساانانا ىَراَصنال لوفامت (ىلاز مينا اد

 نم ناطم لا /ىعملا] ب نمناج دصة دركب صعتزو هنمناميازأ تثدكفناوءاش وم

 اهجارخاد هةىاىحوردصت لعن بصعتلا (نمو امماو راس مالل اهيلع ىسبعب قيدصتو ىناعا
 (ىنلا) كرها سوا ندعكل ممكن اهبهشز ندا خساوخ و ىوشم ىفدب زم

 |زادربو وبءاشإل وتم رهط همي دوهىذلا ءلاذو رضخا ناطلسا نم نيالا تحتل
 ىفامملعو ىرارسا نم ةحتار مثناطاسلا( (ىعلا) يب نمراتفكمش شيب دش م

  تسنزوسنانردوجوت تنك ث ذك ظ ىو« :«ةرابتعاالامهتءنأ اطال دنع ىالكراصو ىرس

 |ىوزمخ ةروصااقزيملا ف ةربالا لسمك مالك ىل لاق (ىنعلا) )6 تدانورون لان ءلدزا
 ىونشم ليدسسبلقلا ىلا بها !نمئوف ىلع ماا
 هذهنمثلامانا (ىبمملا) جب ونلات تشو مديدوت لاح « وتزاحمديدبدزو رنازا نمط
 ادم تءاالثلا# ثيوطوامامتءذلعىا كلاح تبارو ثلاح ةغيت-ىلروط ىاهتبأر ةوكملا

 اريولا مهفانه ىلا هدسحو اكن ءسةن ضان لصتفواولاو نون
 همادراجى ميعكاجزادونركسصإلل ىوثم لانخئراسال ئاوغا قيرطدوولا تاطاسلا



ِ 401 

 ظفا نى _ءددمىدعاتدبس حور نمد نكيملول (ىدلا) يماهرابىدركيهئادووحوا
 بح ىلعدوولاناطا- هلا ذىلعجو نعمل ىمال !ةءاكحل ىهينااءاأ اريد ىدومن دوت
 عراب -ناج ىسبءر م9 ىوتنم ةقايللا ءادأ هلادوهج ىف ظذل نا ىلع ةعطق ةعطق تبدو

 تديرابسنهرابسوح ورلاناج (مرا.-ناج) جمدوخرب شت: ءنارازهدس « مهدرس
 اهاباءلساىأ ىورعيسوأ اه انهم ماك, لةادأ مأو ةيصوتلا

 اراهحورمل أ ىديعل جال (ىنملا) فولأ ةثام (نارازءدص)

 متاو « كياوىسيعزاتسين مغير دناجإل ىونثم ةنءفولأ ةئام”ى ع مضأودفتماو
 خيب ردغاجهريدقت (مغب ردناج) مث لينالين شنيدلعرب

 :ئثىألملقدان (ىنعلا) ةياغااديغتلا
 اهيرركو نمسح نسح (

 باج أ كلب هعدنإلوْك ورب ىسعاند يس ىلع
 دمكى فيحاإل ىوتثم ةياغللا حان هن. دلع ىلع فق وانا نكس ورب هيلع ذعأال
 تأبتةسأ:ىأ فيح لاتأ (ىنعلا) م كالهددركنالهاينايمرد ه كاي نيدناك اه
 مناهششك ه اناك ارىسيعوار ةزيارك- شل ىوتثم لاهل نعيش فيظا ل1 نيدلا اذه

 (ميامتشك ) نيغاسهانم» (ام) نا فرح فاكتلار سكي (ك) «افهرار ود شكت أ

 (ان) قلاب هانم ءاتعم فكلارسكب (ىن شيك ) الاذ (تآ) هدشكفلك عشب
 ندو قيرطاامساةلموملا"ارلا تةندر نوكك ينكر فسو (افهر) تآةوقا ةةورسسم
 نيالا ثلاذلانريمنأب ىسبع هلوسرلو ىلإ عب هتركأللا (ييعلا) :ءارالااهائءمنو:ا 0
 (يغعلا) مبا ءتسارسأب رانا مما ةتكرودوهجزاودو هناا ىوت» اليادوملا

 ةيردصأل ىدوهج ىف ايلا نا عرابرباةطدوانط مى خانساخ هيدوهلا نمودوملا نم

 ديونشب « نادم اتي بعرو ةرردإل ىونثم لافو ميلاتغتلا عة دحولا ىراتز فو
 ,رارسأ اوعمسامئايز ذامزلاو ىسعرو رولا لاجراب (ىنءللا) ع تاحيرا شيكرارمما
 «العلا فنا كول لا باير الةظءوما ذه فو ناي نءزا اهانعءرب دةتناحح ةوةوورلاب ىنم

 ةيفصت لف ديال ىذلا نال هرمصع ةمالع مخمدح اولا ناكولو مهاوي رارتغالازو الل
 ةدهاج اب الاومسيالهلالع و رالب دل اكل الب لعل اةغيتسوبأ لاق دئاق ماع نمل سيل ءبلق

 لكوتت!نءورمملا فص الخالا نع بت نيدمحأ ل ثس ضاوأا بتم ةدها-لارابتخاو
 ليبقلا|ذسه نءسيلراكملارزولاوهللاىلاروءالا ياس لاتاضرلا نعل سو هللبةةثلا لاق

 شادزا « درع هشرارركمناريز, رجل ىوم لوةيفانالوءوانديس ال دشريا هاو
 بهذأ هشيودو ملا نطل -ىلءركملا اهرب زولادّدعاسل (ىنمأا) يدرب ىلك ار هشيذلا |

 |نياءاشىرابدرك ) ىونثم م-مل ماعلا مهلتقن مغ رفو ءاكركملادورلا تاطاسٍب ا نم
 بهتااو بهلاهانعم (تنكش) هتاكش هدئاموا راكردن اقاخ



 نقلا
 قالا لعلو هريغونذالا عل سمةيذخ هلاقىذلاراكلا لاذ ناطل ارب زولا ممر مذ )

 بناج اروا نار ىونث» راكسلا| ذه ىف نيريقعنيبمتماورا

 ىراصتلا بناليريزولا بهذاو(ىنعملا) مي تآزادعبد ا عوي
 اركمىراسنندركسح لوبقإ» ىراستالةوعدلا ف ع ريشءدسعب ”ىلك داعتعاهيمول ل صحا أ نووي:

 هواكوسا تدم دارازم دسإط ىوشم ريزولار كمىراستلا لوبق ناسف اذه مب ري ذو 3
 لياق[كدنا) رب زولا ىلا يعوق عبجار ربعش (وا) مرا ىوكرد دش عمج ال 1

 نيد“ ءاولعتبل هال ىفاوعمتجاالءاةاليلةرب زولا باهل يراصتلا نم فولأ ةئام (ينعلا)
 مز اغو رانزونوبلكتارس « زاريناشراا.دركى ناس واو ىودم مالا لع ىسيع
 ارماظ راوي ىوتثم ةالدلاو راتزلاو ليمت الارسرسلا. مسهانيريزولا ىأوه (ىملا)
 ظعءاو رهاظاارزولا لاذ (ىملا) هدو مادر ريغسن طاب ردالما « دوب ماكحا ظعءاو

 انديس أر فو ريس هظعودايصلاكى عمو نطابلا ىف نكل ال-لاهبل# ىسيع نيدماكح اب
 لب باترلاب سيلعو دم اكل س أر فراةبقرلا بج اساي لا ايتام ء-أراقرطمالج ررمج
 نيطايسمعمةبسانم مهل سفالا نيه ايش نإ قتلا قامملا ةباكسم ا هذه نم مم: بلغااب وه

 الف ىوغتلا ةبلا نولي وللا ةبحم نوع رورو هل إف رخز ضد ىلا مهضعد ىحوب نا

 ذ مهزيبت ىلع ى اها ار دعي
 رو: رهااظا ىف ىومالا سالي 1من هع ةلوع شم سن! عمة ههاولا تسص

 امأاو ةيلعا اىوتلا ىف لصحام ليزي ركمو ريغس نطابلا ىفو تاعاطلاو
 أرد ةالدح أ لكنال ةسويللا ارطاوملا وهلا دثءازه مساوامح اسس
 (ىنسعلا) بلوغ سمنركمدن دوس قام « لوسرزا باص ضءن نيارم 9 ىونثم لاق
 تاليو ىلع عال لل الاري صو هوا لسه ل حال

 الح نعىورأ سلا لوغركس م #وءلع هما فس لوسرلا ةريض نم
 هلأسا تئكو ريخلا نع لسو هيلع هللا ىلسهنلا لو رينولأسي سانلا ناكل اقدلا

 أرد « نان ضارغازدزيداءحوك » ىوتنم نيهسأا ىفاذكىكردينا ةفاخمرشلا نع
 منحلارسكب (هج) بطلات ذمدوةمرعأ لف ( وك ) ميتاج صالخاردواتدابع
 /نوذاارمسكب (ناهن) طياضفلا انه هرد هلا نئدطمآ ظفا نمع راش.لعن(دزم»آ) ةيسراشلا
 نمهطلخغْىم ىأةيفللا سفتلا نع .لقدقا تاولس كبلءهللا لو راب (ىنسهلا) ىفلاوهو

 هلا حورلاص الا ىفوتاد ابهلارفاهعفرور اوما عقدي ئثىأو هيدبتركمىأو ضارغنالا
 نس أ لولو ىلا عت هن صل امن للا نا ةءاعمأ العلو. .اذسو روض ابهتلا د هئاىلاعت
 ار تعاط لضذؤل ونش ءان الوموانديس لات سن تالروستب بو اريثكلا لمعلا نمهللا دنع
 7 اسس ا ل ل ل سل ص لع ا ل ل ل رس م ع سلا

 مج

 .مع هفاىغرذباعتلا ضو ناكس
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 اىأ اوبلطيلءانعم (ىدنتسغ) هرككىد عاررداط بيع ه وزاىدكسم

 (ك) نوبلطب» ٠ انعم ىماملا ةءاك-1ءارلا (ىدتندج) لوسرلا ىأ تم (وزا) ة ةءاصلا

 اب رعل ا فاكلا مغبورمأ ؟ لعن ةيسراسفلا فاك.لا مشن (وك) نا
 ةءاطلالضن از سو هيلع هللا ىف لوسرلا ن اوبلطب ل باصع الا ناك (ىتعملا)

 يا اكمال هلا نأوأر هاظلا برعلا انا 4 .اعلاو

 ثسالاو ماودلا ىلع تولاك نورا

 ابةرذةرذوةرعش 2 سفن دياكم ةفرعمىفار ا( اج
 ةونمم بلقلا عه شيش وهو سفركملا نمدرولا او .ةرعاك اهةئامحو اهقئاتدعبج
 عج عتانكشوم) هي :دئتشك هريخ ناشي ظعو 0 ناردمهجباص”ن انكم
 را .؟ن(هرمخ) ةباامل اةمهلابح .ةدلاوهو سرغلاةدماقلع قاكشوم

 ةناصلا نمنونئدلا (ىمللا) ىشاملا ةياكملا ايلانافاورا-
 نيزجاع مهسفنأزورش نم حورلاب ني ريس اوزإبس ظمولا لاذ فاضبأ :باسلا مهلا باصأ

 هللابنو ديعتسم مهع هللا ىشراولاك وع خرلاو ةرب رش سضالاو قيقا
 اندي سال لو يال مسا ةيلاعا يمر لا تدرأ نان ثلاساي كلا فيكف هيلا ذوات
 تاسقاذه مار ريزوكراست ندرك ت انو ييفوتلا هللا نم بلهلاو ظيتاوان الوموا
 دادكدوخ هممت ردا ودبل دو ىوثم ري زوان ىراصتلا ةمب ان

 الماوم موكل هيلع بح أ ىأامامتريزولل مب ناوطمأ ىرامنلا(نلا]

 تعباتم

 لاماذا مانغالاكم 1 اودلقاذأ مس مرملا
 ةقفاومةدئاماو أر ناو كوهقفبال كلما حام مسهل ليقاذاو نوةاسبلا هعبت رطل منمدح وأ

 ىرامالا ص اوخ هتلجفاكلوععألو لوريال بح اكسس قداس ديرلا لب هوك مسمئاوهال
 موءاوع لام فصيورمم“ ..هللاس دع رش مت مالسا اديلعى.بعات ديسةهإ رش ىلع اوماعتسساو

 (ىغلا) م دتتشادنب ىشيدبيم بنان. دنتثلكش روم هنيس: نوردردإل ىوتثم لاف
 أرسدواو ىوتم مولعم دعلىسيعان ديس انىارملاريزولا ىأ ءونطو مج ولف هتبحصاوعرز
 ةةيةلاوزساابريذولا نأ ( ىعلا] !معتسردايرفادخ ىا م نيعلمج لي لاحد
 كلر هاطا قدك بد رعأ 5
 مادنارازه دصإل ىونث» نعمل مهنرطخملا بي برايل ادسهاو نكلاسلا لع
 ةسيحو عفاهانعيواولاب (هادوماد) اوف صيرحناغ ص وجام « ادخىاتنادو

 ةبجاو هلاثمأ نمو هنم
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 ب

م عخشنبةبحرهاطاا ىفةبحلا ف اهاممةقاةمواولاربغ و
 (ينلا) اعين نمابلا وا

 باانلا: رح صاخمأ ا:لةردقالن وصب رحروبطلاكن 2

 قره » .ميرتمادةتساممديعدإل ىوثم مهنليلئثل المار عا و

 ديفتقاماالاهنيةحوتفلا“ ابلاوسفنلاوهمالا (مديمد) يم وشرع دوزاو
سم ىأ1 اينرالا اهانعمىماملا ةباكمل ةزمه(متس) نمغ (ام) رارقسالاو ماودلا

 نيطية 

 لك (ىرم) 'لاعمماكتلاةادأمبو باطالا ةاداون طفل نا ىف_ه نلف ( ب وتمادا

 ها ضرفولو كل غمشان 5 ان 1نو ديةمدي سفن لك ىف نوره منن ىهلااب(ىنلا) داو

ةنمل اكسس ةردنلا افوابلاعربطي ىزابلاكة-اكلاو لهملا ىفانمدحاو لكلب وراس
 اضيأءا

 مز ابتف ىأ مور ىاذ ىو ه زابوارام ىدره ىف اةراحمإلا ىوشم «عقتدبق نءولذخال

 فاح (زاب) ىادىفا نكو:دحوال ىدفو باغ هيفا ايلا نا ىلعات (قاهرع)

 قرفطلت هلا (ىءلا) ءاو اع ىنغىتعع (راضوز ءادشلاةادا (ىا) ءاروو

 قوم لاسثمالاة دم ذلاب ىف عقنو ف فرطا عمر نحت ىنغاب نكلو ان هلت سفن لك

لا ناكلاوه (رابنا) 6 ينكك مكمدما يبيلك ي منك ى مدنكر ابنأ نيردامإل
 ىذ

 ةماصاا لابعالا هدارأو ريلاوه (مدنك] كلفلاةكار أو ءريغو مم كاو ربا هيذ توهض

 لمت نمت (ىعلا) .باضلاءانعمةب.سراثلا تكتل 2 6 لهغم أن

 ٍ بئاوشلا نم ةصلاخ ىف اناا نيناط اهون ىأ تاتا انعالا ةطئح ان لق نزح ىف

 هانعج ىذلا نامل ع مو ام نيرورسماشب راب دنع نزئاانلامعأ تازممىف ةمايقلموةارا

 تناكو لو ىفاسغتلارطاسأعاو سجاهلاوفاطبشلاركملاو اء هعيشتاندوحو قودكم ىف

 لاخنيك « شوجاابرخ آش دقن ىوثم عئاضقوالانكل دووم لامجالا

 ةطئطما ىف لاخلا اذه نأب لّتعلاب ركتفنالم الاخت (ىنللا) مشومركمز

 ياو عل فقل لوسرلاة لاق ان هللا ى ذر سنأ نع هذفانمدسنق اةلاركم نم

 انلاعأيذلنالؤ انوع بجاولا كلا مدل !ىرحت مدكنبا نم ىر مناط.

 ثسدز هرقحامرابلا ؟شوءإط ىوث» لاقاذواواهظذ-ىف ةبوعصااو لها هءادأ
 هنفنمو ةرفح انزخميىف بوغراغلا نا ىتح (ىنملا) «تدشنا

 تاءاطلارؤو رثأةطملاو باقل اوهرابتالانا لد_:هررقتاذانبارخا .تراصءررشو

 كل لوقبف ىوسلاة بو سن ةلاركمو ناطب_كلاة وسو وهراملا ىأشولاوتادابعلاو

 مداكم حج ردىهكمتاو . نك شومر شمفدناج ىألو أ ىواثم انالومواتديسس

 مالا لوأ وراي (ىنعلا) عساو دونجا هانعم/نكس وك.) يمأ لذ
 هذ امد إلا ذاو ةطئملا لي صفل ع اذه دعنمئءارع



 كفل

 ىونشم انالوسوانديس كل لوب ىه-!ا قب رزط فيكو ثافنافاث شةطنللا نمدشتالا
 نم سمسا (ىنملا) يروشملاالازت ةالسال ه رود _مااردسن آرابخأزاونشن
 .!ةلارو شمعالاةالساللاتهنا لو هلع هنا ىلسرو هعلارفنو رود صل ارد سراب لأ

 /ةميسلاوءاب رئاوةدسافلاراكفالا العنان باقااروضععالا

 بوحولل سالاو رك دباهد بت ىرك لال هلا مهر ا دح أ «رةدابعب كلر بالو بخإ
 موقيفيك لفاغلانمرختلاءرهاظونلذ اغلا نمنكسئالوىلاعت لاق ذلادضةلفغلاو
 نا لاه: لانو رصملااهقماللاو فاالاو عشاونو ة:كم الكا ناربخأ لوسرلاو ةالصلا ىف
 دا دزيالو ادعبالا هللا نم درت الامونعهئالس تل نواولاةركسنملاو*اثسهتلا نم ىسهت السلا
 ناس دع كتل ا بلاطوبأ لان لذا ءردصتالوةاج انمةالصلا نال لفاغلااالاادعبهللا نم
 ىلع لوخلل بهات ناله نءافوخ صرالار اطنأ ىف نيطا.كا هن ثدعاست ا ضوتاذا نمؤالا
 ربك هللا تقدلاتانداص ناكنانهبلق ىف كال ارظنريك اذاغ سلبا هنع بحربك اذاومملا
 تاوهسلا توكل م 4 فش كيف شرعلا توكل نب رون ء-بلق نم مثعشتيف لوغتاك كبل ىف
 اذاو للا ةطغنبابذملا شاوتحاك نطايشلا «ةثونحاهوضوالماتاذا لهاملا لفاغلاامأو
 قمل نامندم باق ن هروئبف تبذلك كاان لوم ف هللا ندد ربك |هد_:ءءبلق ىف ئثلكناكربك
 أ سو.ونو هب زغنت لازتالوهبلق لبيتك ميتال دري هبلغا ايا نركيف ءاسمساانانم»

 اره ىذلاقوذلا لغمي ل الهذال سالا نو ةيقتناكأ ام لقب الهتالس نم فرص ىتهل نبا
 لج لامعا مدستك « تبامرابارددزدلشومعنك” ل ىواثم رب

 لان اراب ةطنح نافاس ول كرك صاله! نكيرلول (ىنعلا) متساسك لاس
 اننالع ةذلاثل لسع واش ولذؤتاملاسا!لامعالاو:السل ارويرثا انة:نعرأ

 | مامرامنأن يردد ى عج « ارح ءزو رهن دس زير هزي رو كوتش ابلعراغأراغلانا
 ئدلك تانحو رثا تأ ئ ثا! تاتو ىرهوجلا لات ة:-اهل لاقي ةريغصلاةعطقلا (هزيد)
 لاقهتفتوةيسراغلا ماركت (ارج) مويلكىأزو رهين (هزورره) «نمتاستام
 لعل ىلع ىتلخ د دبا ههريدغت (ديا) فيكى عب خفلابو ئث ىالى عج ريمكلابعماسأسا ف
 .ةئح قدصلاتاتح فيك ل وهتوأ ئثىال (ىنعال) لاعلا هتريص> ىتئملاعراضللا

 ١ هترسي ناطيستلا الع اهراونأ تر هر ترثكل تعج ولا انانبولة نزعل عمدت موب
 ىفناطيثلاو سفنلا ذه احنا كل لا ىلع بجاولا نا هتلاىلا كوالا فيس أل صأ ادهو
 ةراتسسبإل ىرتنم لاقتالثعةعصنتا ع ران ءاراقداس اةشاعنوكيىتحرطاوألا ظنت
 ةادأ .هعلاءابلا عشب (س) مدبثكوتفرذي هديزو-لدناو ٠ ديون هآزاشنآ
 1) مهنلكىأ هبي شنلا ناكريدغ ,مغا| مسا ةلهلانيسلارسسكت| ءانس) يثكتلا



 (تذرالب) قرثحا(هديزوسإ) طنمانعم بئاغرك ذمدرغ .ضام لعف ميم راثديدحلا نم

 انتارارث طنديدحلا نءالث+ (ىنعلا) بصح (د.شك ) لبقءانهمبئاغك مضام لعف

 ليقدعتسم قو رحاوهىأ قرتحا ىسلالا نمار انو ىذلا باقلا لاذو مضلاك ةريثك
 حدف الكل مق تعم لعثيلحدقو لود لف .لجر تح لخ د صليىأ بنو
 اران لس هنانوس نأ ظغبتسملا لحرلاٌ' لاذ نظي ودب امأنطأو صقلاهنم ىداوترنج رخو
 احرلاتاياطاراوأ ةعشعر ثو ىهلالا شعت ارانتاملاذك

 ثاذهىلاو قارتحالل دعت مهنالاهب رثاتو اهل بةاقداسأ
 ا) ينكران سار تثكتادغى ه٠ نان ىدزدأ

 3 طير موخلاكى هىتلاراتاا ثارارسش له هعب هل
 ةدحاو موضلاك ىهوتلاتارارشا اًىنطي (ىدعلا) يذافزاحئارجدزو رفنك ان «

 دارملاناامالعاو مومنلا ةيسانع غار كسصذو كزذاا نم اص“ * ِ

 ةسملظتا نمو قشاعلاب اق قارحالا نمو تاعاطلاراوبأ مووغلا نمو تاعاطلا يدنا نم
 بلة ىلءنوءوحنيط ايشلا نالوا مال! !هيلع لاهاي ئاطسشلا سو اسولا صللا نمو سفنلا

 لماكلا دشر لا فطن ديدحلا نمدارملانا أ -كينغألاو تاوعسلا تركسلم ىلارظنل مذنب
 اراكفأ الا ودير ملا باق تراوح اريكالانءوةابزل تايذ ارا أعماول ومتلا نمو
 ارد ثرااروشا ديرلا بهم ةبىشدلا ماكح أ ةملظلا نموىولا

 امجرلاتايلضلارا زارا ساق كم ار كين بلا ىقرءبام |
 ا 'نأكو مكمل ماعلا هيرملا لو سو لل, ا ذه ناك رمصلا تايد تارارش

 1 باعد تناكوابيرفتشان اهديءرلا ةيناسفتارل طاوان ات د ءرعشبالش

 ياماوتنوج همدخرد دشايءادنارازهك ظ ىونم الهتبءوهئلاعربتم هرسهتلا سد لاق
 قرابشتأ |نوكستا انخافنأ فولأق ب رطلا ف ىأما دقلا ىف ناكتا (ىنعملا) مم جهدشابت

 (ينعلا) 6 مال دزدنازا ىجدو كو هيقماماب اتءدوح 9 وشم مغاتل نوكيالا دعم

 ناطيشلا يللا صألا لاذ نم فوخانت نوكب ىءاننيعت ىأاذعمةعةمكناء اتم نوكتالو
 ةرسكدلا دئعالأ 6 لاعت ءافرا. اكتالاب كات هل زلنا! ىلع ديرما مادنا نوكيالنيعللا

 اوشا ران ادهاشب هلق عسب فراسكتالا ذعر ىجالو عدلت

 (ى :ره) ار حاولا كى قاهر « ايعاورأ نتمادزاىشر هوب ىوتش لاق
 اهماخت (قاهرى) حاورالل (ارجاوبأ) فاالادرجولا (نتمادنا) ليل

 ارو تنأ لفتة بس رعلا فاكلا تشب (ىنكب) بطاختك دمدرقمع راشم سف
 3 .*حاورالا صلخت ليل لكىسهلا اب (ىنعملا ) ناهذالا حاولا ىأ حاولالل
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 ىلا حاو رالا تعج اذافامتامولهم طلتختو اهنعااهذأ حاولأ ىف ناكاام دسعببم جورلا ةقالع
 قربا اتومنمح سفنالا قوش هللا ىف اعت هللا لا ارش ناورمت فارما اهمواعمداعا حاس

 ىرخالا ل سرب وتوملا يلع ىفق تلا كسعف موللا ثفواهاوتب ىأ اهءانمىفتمتل يتلا

 .ةناتوديقيقزيبقلا سفنال رااواهتومتقو ىأ ى عسل احلا
 (ىعلا) م سكركعرك اىفشاغرا# ى صخخنيزب ره حاورادنهرم» كوث»
 ىونث» الئم دحال نيموكحالو نيك اال ارارحأ صفا اذه نمل! لك حاورالا صلخت
 ةينقءابلا (نارئادز) «نابناطلسربح تلودزبش م رنارنا ديزرمطبن ا هنززبشإلا
 نم مهلرب_خال اليانادنزلا ف نيذلا (ىنعملا) نايا اطلس ذك عملا ةادأ نودلاو فاالاو
 نم مهلربخخالاليل لودلا بام[ نونطا تاو نيط الدال نووو لا دكس .دلا نمالونادنزلا
 هال ةءاعر دب علا نأش ميدقلا ناساف ملاوع نما سهو مهئاود نمالو مهتتطاس
 دوم شودلا مغىفإط ىو تام دعب و هناي و هتافو نحو هتظةن و هءؤيةلاعو هراهتو هلياىف

 أررشلامغةبةوتلاحاوراللسبلو (ىتسعلا) ينالفتاونالفنبالابخىف » نئبزو
 ..لكنم لاكضنالا مسهل رز ةءلبنالف كاذو تالفاذمركفو لايخالوةدئانلاركذالو

 /ناكو لو ىسسك الى شراع ءزكل :دئاغلاوركسفلا اخ ىف:رانموالاةلاححاورالا تناكولو

 ماع نم ح ورلل لاكشنالا انهدارلإ كحتعلجإبالاملاع نءّدعو اهل ضرع لاثما لاه ىف
 مك اوابلاغقرغت_نذ حاورأألا ملال لأسف لاخلا ملاعوهومتااعت نمو ماسالا
 ةدئافلاو لابخلاو ركماا نءلاثآ1ل23ي1هلاححاورالل ضراعلانا مالا سن فو
 باي ىذلاىفادسحلارو د ار ,لاوةارلاو ررضااو

 موارستبالةيندبلا ىوغلا 0 بحو.ةينامسا
 تنك ٠ مه باوخ دوليا فراعلاح ف كوش نكما هنالاكو لا قئالع نم غارما |
 قئالعلاعطتىأ اذه4 نكي موالءاشيأ ف راسعلا لام (ىنءللا) « مم نيزدوةرمهدزيا
 31 دا عر اللقا فران زاروا لا اناا اسوا وع



 0 دقاروج م فافلاركم ظغم

 بصولاب بملك ) ممول شمالا ًتالثل

 اولاروذ هسس ريالصاو
 جى ءاذهو رداتال |مكحالو رداوتلا نم

 ؛كل.ةلاوةواملاب قاضلالا ىلا ةراشا وكلا ىلااووأق ىلاعت هلوةفو

 تما كتر رض لس عه فدروشلا
 ا 0 اهاقبأ مهوب ؛قانطت هتارغ ا دش ماباو د2 نلف لاضإ

 نيب م-جاقنو قالا دوحوب مسا مياو مهدوجو نع مزعل اًنادونر مهو روتلا كاذ نم

 لاقا ذسماولامعالا نمالط همام .وهتتاكو مالا ماغم نم رغلاو 'اةالاوعانخالا

 (ينسلا) ع 0 4

 | ضمع كلا سايت نأ و برلا بيلقت دقديى مهلا رثمارا والي لايندلا لا ,تأنع مئانفراعلا

 | ىلكلاو قزحلا لقعلا فرصت نع باو فرصناواراهنو الابن دلا لاوأ نم كينبع

 ىضيوادكنا» ىوننم بتاكل اديو ملاك ةيولالا تاياةتتلاسان

 .ظر مةرلا ف ديلا ىريالىذفااذو (ىنعلا) مب مازاشيتعد راد

 مهارؤاخ .٠ ..دوُاو فراعلامبنزتمت) ىو .فراعلااءظي وبرلا بيلغت دهاشبال

 |فراسا!ذهلاحنمهللاىرأ (ىءلا)دئ از او ظفار ىرأ (دوغناد) مدور ردىمسباوخ

 0 قرع اظناىأ ىرحلاورتلا مهد أ دأب قادة

 سم (ناث) فيكالاهانعم (نود) منا
 ىوشم مهاديأو مهحاورأ تحارتسا فيك الءارعج ف نئاشلا حاورأ تبهذ (ىنعلا)

 "ايلا (ىيفسزر) مىتكروادردوداةردار لنج « ىثكردلا ادا ىرغسزوإ



 لعن (ىثك) فلا ف ىأمادزدلا هريدغت (ردلاماد) فلخ (زا) نمىنععزاو ةدحوال

 ةلاد-علا فو (روادردو) لدعلا (دادرد) بص١تءانهمبطاخرك ذمدرشمع راض

 نمودبراب (ينعملا) العوب لج ىرأبلامساو ساما ءلسصغي ىذااوهوكسحلارواد ظفلناف

 مهلج ب صتو اهداج أ عقىلا اهم رثئأ ف ءارووفلخ حاورالا بصستتوسوريذص
 هكنوح 9 ىوتثم ةلغبلاك:تتاولخ ديو مهاوتىفاولدعيو مجادبالاوتأيلةلا دعل او ل دعلا ىف
 | سفن(مدحسرو)ليلعت ءادأ (دكسنوح) ع ديز ربنودكن رز سك «ظزربر سم دعصر وو
 سك (تودكن يزسكؤ) العورماظ ىأ قوفهسأر برش (ةنزرب رسإ) عسلاروتضووأ
 ةلموا !ءارلاديدشتو ةمدقمل ىلزلا عب رزوا دحأ ىذؤيال هوك ري وطل ارمهلايرومشمربل
 | ماوه ىذلا نودرك ا فاشأ بهذ بستينا لحالنونلاو* ايلا« بهذا امس

 ةيمحلاءابلا متت (رب) سعْشلا هيدارأو كلل ىهذ سكر كب .<سسرتلاة جرثراصة الغلا

 روظي وأ عصلاروضنتيامل (ىعنا) بئاغرك ذمدرغمعراضملعذ (دنز) رئاطاحانلا
 يصل ارهظب ل ىأ ام انج برضي بهذفل ىلا بولا كافل سك كه سر ول عيو هرعت ةو
 6 رادنازدركتروسردار دج و راوليفارساحابسالا لان ىوش. سيلا غلطتو
 اورالا لمت فأي ليفارساكراؤنالارهظو حاب شالا ىل اخو ابسسالا ىلاغ(تعملا)
 اروتره دنك نار طستءىاهحو رو كوم ةروسلاملاعل فيك الرلاعرايدىأراب لا
 ديقمةدرحلا أ ةط-تلاج اذ رالالعمص (ىنعلا) ميدنكى سآزاب
 ةوين هارومالاوةبعرتشلاتفياتشلايأ دبة منوكي شاعلا ل معو هوالم ندب

 فراعلا حور تةرغلوغي هحوروضا سد اك راهن ا ناسا نه ىلا نذبلاب حورلا جاودزا
 ةيرشلا دي تديقم لزالارح ىف ناذلا ىلع ةوطس نم تا سلاوءامسالا دون

 لاح اراوأبمهتا .ايلتلا قوذياو_فأت#ل لبآلابمهئارغتسا|ممداشررالا ةمكسلل

 ءانغلا انف ىل ةةيتملا كانتا لت حاب سرؤن نما انج احن مهتدحو محزن مهترثكتوكأ
 نم ىداعملا مولع فرصلا: دحولا ملاع ىف هتربستام تاو ىل ءالا مهمدع ىف نيت ان مهنوك ةفاح

 دتكارابتاجبسأ وي ىونشم ىلاعت هنوك ةلامىلاعت هلادابعل اهوحرخأو هيهلالا ف راعملا

 (ىلا] سرفللج رسلاوهنبنزوىلع (نيز) «ناتتوااوخأ موالارس نيززكراع

 عونلارساذ هو مهقارغتساةلاحوأ م-هوهّسدو مجادبأج و رسنم مهحاو رآ س رهلايرعم
 ىلا مونلا نم معو هو مونلاب صلخعاذك قئالعلا عي نمتولاب صاخعإكف تولاوخأ

 اى «٠ زايدنإاز ورمكدار ماليلاط ىرتثم لاق
 ارامتحاونالا ىأع.جرتناجالنكل (ىنملا) يي زارددني تام ىايري دس
 اد شزورهك ان ىونشم ةباكمطةنئالثل تافالع ىأال:وملا لابو مهمادقأأ



 (هاك اجج) ريثكمربط ىذلا ل ح اوه (رازغرم) ب رابريزرد شدزآءاك ارجزو « دازغ رم
 (ىعللزارلا ةعجارلزالارطشلا قو! ذهنيشلا أت حاورالا سرف ىأ امىأب (شدرك)عرلا
 للا تح اسم قأي ىعرملا نمو يشك رمدط ىذفلا لحم ا لاذءاروامسباهمويف حو
 | لج مسهتلا ادب ىلا حاو رالالاع :!| صوفالا بحس ىأ فيل اسعتلا لجوهو

 اهتح رسساتمزل اذافىحرملا ىف اها رثو ليو ايزي ىعرملا ف كسرف طب

 مهعونم رنه مسهل اوعأ ندح أ وهو هللا فمجئانفةلاح « انلرالا لامانك اماعتيكرو
 | ىتشكوحاب ىدوك ظفح ه ارجو رد فيكيامصأ نوح شك ف يوم لاقاذهلو
 ةئيفس ساو اواتنصرأ فيكن اباصصأ ل ثم حورلا ظفعاني برشا (ىنءلا) ارجو

 (ىملا) ب شوكو مشجو يعش ني ىدب .هراو هشوهو ىرادس نانوط نيزاانو ىتءعو
 | اخت ىفرملا ل ةملانافرطو قارغتسالا دعب ةظميلا نانوطو هو نافوطلا اذه نم ىتسح
 بحق ىفأ ىذلاثلاذبرإ لوغيهحا .ورهّنلا سره هناكفنذالاو نهلاو ركشلا اذهوجتي و

 .ايجانم دست معار هقوذ ىف «#غبأوةرسشدلل هدرت لف وكلا با كفاك تب

 0 لا نانوط نم هدوجو

 ا انهى كهكل بام أن م ريثك ايندلاف ةكلاردالاو

 اردواايرايواابزاغإل ىونث» مهارتة ريس بح اس تنك ن اوزابقلا مويىلا مجءابن هلا ولختال

 ةبساشم هللمراعتسا قرعظلا (راغ) يدوس سشوكرو تمدح رب ره» « دورس
 أوةنزوىل ع (مأ) دا ,اغلاكن ءالاة-: ةرمو ةدحولا ماء ىف مجال انرعالهراعن :-ارأ ءامتلالا

 ةباثم ىذلا عمراغلا (ىعلا) قباسلا ثيبلاىفتامجردنا فهكباحأ ىلا عيجار ريم

 مخ كنذأو كني ىلع تنأ نك قيقرو بح اصمدو رسلا ىف هعءو قي دس فوكسلا باصأ
 ناوهرنيعو ل -ةعاذنوكست ىتد«اةخناراعن ف نيماثلا هللا لعأ ىرتال ةدئافلام ع.

 ةسقإل لآتاذه مي .نوتلورخآلا نءامهدح أ, بحتحت لو واحلا لاو ولا ىف يالا دهاشأ
 فراخ ار لبا تفك 3و ىونشم ىو الة فيلل

 انه رههلا قوت ناكءريدمت (قوتدا) «كغب
 ةنيلكلا ل(ملا)تيو هتلاوه (بوذ[) ولع انعم ة

 ىدصلاو تيصل!ًاولراصة كة بحتو كلَثعن نجح ىأ نو

 . :٠ رط نع هج ور خت ىوغو
 «لفكيإ ىذلاو ىهاهءابسشالا 4 ىاعت داسهثاي دجثويىو نارابغ هثريسب مهب نع
 نونخيون دوج شماخ تفك« ىتدبت نوزفاوتنابوخوكدزا إلا ىوتنم لولا ديرو مف



 م1

 .فْئثىأبةناسمحلارئاسنمديزأي تسل ندحلا ف ثنأ (ىعلا) همىتسيت
 هلةيئاققئاباوع «تناج اق" ات ارظن ىلءر دمي الها تلعالف لاوس ىلاتغتلي راو نوذ غلا
 باحأ بام ءاراوالاناركت أ نا باو ةيملا ىاذ_هواةشاعوانوز# نكت ملذات كسا
 تيه راو ردوا تسراد كرها فوم لوي ذملانر وأ ني مياوفوكللا

 ناك ءلك (ىنعملا) ليضفتةادأ ارلا نركسوءانلا عفن ( رث) مرتي شااوخرا شيرا دس
 وسأ هتان منذ هلا نع لف اعابن دلاب دق ءرثك 1غ غلا مو ىفوهتاناظمقيايندلا لاو» 4

 لا ,ءنولفاعاذتالد_.قلا ىفا وك 5

 أعور (يلا) 1 ياو راب رشا (دكن) /) «لاو زفرخزو و ونانزو « لابخ
 ةدئافلاور رضلا فوخ نمو لامآلاو ىنامالا لاو دب لاو جر لاب برعضل انا ,ممامالاةلدجح

 (يىنعلا) « رفسءارناهتآىو-ىنوي#ييذوف طا فو شدنامىاذسفإل ىوتشم لاوزلاو
 ذ!!قيرط توكساملا ملاعو“ هال /زَو ىأالم الو ةفاطل ى[فاعاآلو ءاغس اها قببرلو

 ةرخآلا فواةصئاو قوذلا نما
 دئكوديءادراد ٠ لايخرقزاوأ 2 ىو. كاس ايفلعلا تايردلا نم

 ءاجرواد يءالايخ لكنمْل-ىذلاوه انك َب باص دنع( .(ىنعلا) يي لاقسولاب
 ةلهلابلا تار وسلا ف هرعف رسمي وادوحو سفنلا س>اوما ىطع؛نأب لاخلا عم ملكتي و
 ىراسل( ىنعلا) ) «باوبداوا هيرو مشب سو داونعوأ اهبروح نوحارويدإل ىوتشءالثم

 .ةوهشلاب روكذ لا ارلا ىأو وفا وملاك مناطيش ىأ ماثلا فا ارو -لايللا ئانعأو»
 :رهر وشردار ب مت هكنوج 9 قوش هبمسب لتعو لزني ىأامناطي_كاي
 اذكو بئاغرك ذ مدرغم ضام ل-هفبص (تخعر) ,) «تنعركىوزالابخدمآشيوخجوا

 ىأاواتامنال سر .ضرأ ىف ةرذاارذب زر بنلا مت بسال (ىنعلا) بره (تنعرت)
 لاي .ثرهوموتلا نذ قانىأ «سغناعجرو أ ام عاضأو ناطيشلا عماجو بحاسي

 ىسرولاو ىرملا اقرأ فرص ىذلوه وتلا ا قوعيحاسومار ًاركذلاناط كاوهو
 ةياتملا ثول عمق ةلففلا مو

 .«ءالتحانم ملحم ىأىر (ينعلا) ميديا ديدي شقت تازامآ ه ديل و

 :.ةاارابةءابورهاطلا .1خارابتم ايوه ىذلا ش قتلا الاذنم ءاءدوجو ةساجتو
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 |روسب ث لذي ثعداذات توملا,لوزت:و رثلاو ةلودملاو: اللا نآف ايندملا لابخ يلع سفو مودعمىأ

 اسعالا نم ةرذرا دم نكن !فظتيلر معسل ىلصبف ام رشم اىفهندبشو
 اذارتحلا لاك اي مهلا ةزملا ع اشلاتاملكب رورغملا!ذكو اان اوف

 .ا|| خرج ىوسناربعرم» ىوتنم الئممدتئارم- اقمتاداف خاسوأ هيلع تشب وهنيثمأأ
 ةيشت ةاذأ (شور رثاط ءاثعم (تارب) «شو غرم نارب كار دودح ه شاواسو
 دايس ىمابالل ىوتلم بارثلا ىلءارئاط ض كري رمطلاك هل طولا .نامرئاطرمطلا (ينملا)

 58 هدوش مام ددكسنا دج دودج » دوس اسنا

 .أ قدرم فرسوف لاحجتو قالا ريب نأ ىاو دعبوأ

 مخل دره رعد لك كش 5 زل
 انا ىلع ءاوهلارمطل سكعا سرت اطل الط نأ ب هكريخال (ىنعلا

 |تاغصلاو لابخو مل ايندملا اذكوه نبأ لاذ م أن أ,هلرمخ السكعظناىلا
 هناسئوسدزا دئاربن بنو ىوتم لظااد ايسكو ون لاعت هئلارغي لغتشا نمل كارداالنكلا

 ديصللا دصأق للا فرط امس .. ىريوهف( ىجلا] روت حزادوش لات شكرته دا وا
 ىلفففاينالا بناجءاوةسافنأ ماهسىربآنأملا ألا

 4 تفتهياسراكشردهدو دزا « تفررع دو شرم نك ط ىونثم هرم ةبعح

 لظلا ديه ىف هيعس نمو هرمع بهذو اغتال[ 1س ترام ةمالار م ةبعس تراس (ىنملا)
 فب رطامو صالح اب اذل في كسحو لية ناف ضام لعف» اىل_عباذىأةرارحل ا أالتءا

 دلاهراو م شاءادد او نادريمياسإل ىو. انالو وان ديس كل لوةيةصالملا
 ان (دعاوح) مارك ركلا“ايلوالا مهو قالا نك (نادزيةياس) مشاءاسو لاينر

 نانم (لابخزا) هصاذع (دئاهراو) ايندلابلاطىأ ةلاي م (شاديا >) نوكيإ
 1بلاطلا م نوكيا ل قلاع زط(ىدلا) لايم ىأ هلو ( شاماسو)ا

 ا لابخ نع هعجرو هيريذةقرعلا بيلحو تيا دأب :ءاعل ا هدمه ىدت نأ

 : كي نم تلف
 ةيملالاتابلتلا هن رش ىقأىذلا نكمل لظاان نع هزنم ىلا جة هئاو ىلا نط (ىنعلا )|
 ةيدويعلاموسر اة عأ ىلامت هللا ىرلاعلا اذ_هشر» هللا دبع نوكيا :لااكو هذا

 ديعلا نأرواءهكل ا كاملا ٍ]سمونعبلا نمج راع ىودمملافارخالاو (يندفاذناذا نم صلاخأ

 ىوتثم هقداسوهللال_ةذرنا[نالومواند.سئ0لوغب أ ايف ءالوملءادب تكلماموأ
 ريمه (أ) ليذ (نماد) ينامز رخ ؟نمادرد فرأت ناكل رثوز ريكو اس ادإل
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 (رثو زال .اءانعمك ذمدرغم رعأ لصفرعب تزو لسع يك نادزب ةياس فل اعبجار

 عارصلاىلا ةفورصم لش الب (ناكف) روذلا ىلع ىنعب عرسأو لمع ىنمب رئدوز يندب
 قىرغال هانعمناحسحولو (نمادرد) ومنو صلخت ىتح باطغلل .بفءابلا(يهرات )ىناثلا
 لخداىأدلب السمأو عرسأو لجأ ةسرفلا توفرت (ينلا) اهلا ف دارأ نكلاليذلا

 0 ا

 .دوهدلاو فشكلابايرأ

 تتوهتاوم ل ماللا«- لع اماما 7 .ءالو حايصال ةبترملا» له قوذاملاورصءلاورهدلاو

 توكل ا ةب:يم ىفوءا سالو اسلي ردنع سبل لاقو لس رم ىنالو برم كلم هيف ىنعسباال
 ىلاعت لاقرسعلا مساخ زربلا فو هئلاوهرهدلا نانرهدلا اوبتالماللا ءياءلارهدلاوه

 كاملا ماع ىفوه ىذلانامزلاوه :داه_تلاويشاللا :بت م ىفو رسخن ىف ناسالانأرصعلاو
 ”رانما.لوفتِنعدهفإ شين هاك ةداهشلالاع فوه ىذملا نامزلاو
 .تصاخخ حرر اور دبس يف الرمجىنفن :ينميلال آلا نع

 ده فتق ناكم الوم ناريطلا نمو مرش ال ابلا تالايكلاو

 المكمالءاكنكو نيطا اوءاملا ديف نم صلخ ار ةلشسغلا م

 أ اي الريس ريس اوةكرحلا نايا د هتلارظلاذأب ثيشنو

 ثر) لف (دلاتملا) تالرالاو تر لالفالا قراوط سيح
 .هلاااناع ن) سعشلاع ولج تةورىلارار غسالات قونم (لاقاادس فيك
 !نلادودملا لظلا ىأ (ه مث) لظافرعام سما الولف (الباد) لالا

 0 يفغلا لهأ لوقىل _عرظلارسسف فيك نيلال+ ىو 1

 يك (دك) «تسادخد.ثروخرؤزبل درك « تسابلوا شن اظا )0
 ناةرفلا ف( ىعملا) ممن ةنلاوأيلؤالاىلا عج ارب ةواونا كف اكسلا ارسكب هكفوارك

 ةيولالا تالا روب باد قيفحلا مهشفتوأ ءايلوالامءارلوالا شفاوهراقلا دم فيك ىلاعأ
 ةقيقللا شقنةرو سلا وعلا ناءحوبت اذار ليلد م هوت ايلوالا شقت تانئاكلا لطاذه ىلعف

0 



 يول بوب 1 ف ع وح
 ةسلالامسع ولست ىلا د ةرلارظتفى دم حلارونلا ةلعد سكعابن عدوأ ىلا نيدرلا

 هللاةبحيروو بيس ة4ةةلارات_سأب بوسح اف ىلامتهئلاري !مضاو لبل دانا م
 كلا راقاذسهلو هللا ىلع 4هتلالدبما

 نيافورمىداونبر ذاب ىوم بلا هتلاءايلوأ هللا سعترو ىلءلادلا يناثلا
 ةديرطلاوهو ىداولا دهىف (ىداونيرظا) «ليلح نوجوك نلفآلابحأال « ليلد
 (لياف) ىقئلاةادأءابلارسكب (ىف) بهذنالاانعرشاع مم ( ورض) ىلابع هلل سوملا

 لج وحلا باطقيرطيف (ىنعلا) ملكت ءاثعم بملاخمرمأ لق 59 ) دشرا !كولاودو
 قير طلا ىلا ثاسويحورلاب بقا هيلع كلذام لكرالب تالا ليلدال, بهذتالالعو

 ىلا هنشا لاق نيالا بحأ ال نيا الدم لاو

 كلم (توكلم ب .هارباىرن) هوقو هسأ لالي 0 (كلذكو) ماسعنالاةرو.
 املأ (نالفلاع 1 ,منوكلو 0 (ضرالاو تاوملا)

 انفز كممز زو (قراذه) نماخغازاكومدؤتل لامر هزلاوه لبق (ابكوككأب ,ليبألا ءءلع)

 لاقت لاو رغتلاهباعزويال برات الاابرأ م .ه دخان (نيطألا بح اللات) باغ (لأ
 هاربا ىرأ ىربكلا نيل من لايكالَح 2

 اولاب نقوملا نم نوكيل ديول ىب-عةل ا لا | مذ ةعدوملاتانآلاو ءايش الات وكلم

 نلكاالفسوق ورز [توكلامر و: لا عدول! للملا فشكد انقر 93 5 هند

 مي رف قل اند! ريد كرلارؤرساا دهاشا ..كوكر دقي توكلملا ىلا بالا
 أودذا بكركلاة رم توكلللاروا ىلقب ف دوكفءامسلا قفأ نم بكوكلاةدهاشم رمل

 ناو 0 ل

 ُ بح العر“ لق يرانا

 اورحلا حورلاو ,هىذفل ىفاسنالا لكيولا توكسلم كو ا (ابكوكىأر) ةينامسجلا
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 ىأ (ناف آلا بح أ اللات) دش رارات آو باقل اراؤيأ قلعت باغ (لفأالف ىراذهلاق)

 ادنَو ةدحولا قي رط ىبهذنالليلانكنكخأ ا تنأو هب نيعمتحما مسهل ايف ني رباغلا

 ارباذ آيا زور ىوثمكإ لوفي [الوسوان ديس :نئيلخآلا بحأ الت انئاكلا شوقنا لذر

 ةيسنللى ري ريت ءابلاوةدحوالءايلا (ىناتقآ) باس ىَريريت سعت م نماد « باس

 | لتما ةغالا لس أ قف ناكو لو ل#ءاءانعم (باتب) اذكرك ذمدرغمرضامسمأ لهف (باس

 ةقيقللا سعتوهو هللا لان نمىأ اسهم للا نم لاو بهذا (ىنعلا) دشرلاس كلايدارأو

 هنافدكمانيدلا سشناطا كاوهرزي ن ةدليىلا بون !ليذلوغيف نوكي نم

 قا ءايضغزا ا« سرعو روسنبا بناج ادن هرإف ىونثم ىلاصتهثلاىلاةلسو و كلدب

 ءاي-ظنملسسرعلاو حرذلا ذهبنا اغب رطد حت نان (ىدلا) « سرب نيدلا ماسح

 اهراعتسا ةيوبجلا سورعلا سرعلا دارأو هللا ىل عشلدب ار لماكىلو «او ني دلا مآ د قملا

 اير درا ىأ مراح الاس ئارملا ىريالو هللا سئارع ءايلوالا بوم ىف ءنيدلا سمت
 سمت مخو  اياوالا عر هناننيدلاءاسسح نم زس بهل بوبحلا لأ هو سمعو حرفا
 | نئادلا سمش نع ذخأ هنالو ام.هح دم لحالة هب رمثلاء#فن ثلرتو رك ذل نيدلل اءاسحو نيدلا

اوه ندلام اح نأيراشأو نيدلا سعش عزب الك .نخآلاو فوت
 هنأكمدعب فيلل 

 ب رشكهبريثم ىفو نع لف مكي /نانؤعبلا ءاس> نعف ندخل ناذ ينعذلخ لو هدول نان 1 ع

 لوسولا تلق نافىلاعتهتنا ىلا عشلدإ نم ىلع دبا فب سلا ىواثلا ةعلاطمب لغتان

 كلومت . 7 ءا2+ وأدب روهحمهاىلا

 كلم .ةيكلاملايدوحولاو م دق انام امى كملا ىازخ متافمناو دحاذو

 نم ءاسم مت هءزني ونانالاو ةكسسعت الما نم «أشب نما ليغي الىذلا قاسيا ادوحولا

 لا بو_فاا ضب رمل ىونثملا روم كن الجو كلنعأ

 اكترردار دربكد->روإو ىوشم لوعبء ريد هللا انسخ ناز عت نعف يفزعأ
 رب رطلا ىف كاكعدس لا كاكاو (ىنلا) 3 واف دش ابار سيلا

 مرتو ةينيولا فاشل نم مر تفزو تر نايؤط ىأراغد| طر ىأل نوكي ديالا يف دالي رطلا
 تداعساب « دسجزادرادان: مواز ف ىوتشم معاوبأ نمدرطنو ةيفيؤيلا دئاوغلا نم

 (ينءللا) راعهانعم(لنن)ناطيشلا ىأ هنافءانعمرا دري دعت (وك) جدسحزا درادلنح

 هنالاداعسلاعمبرخلاولا دمجلا ل ءبفي«دس> نمو رابعلا لعهد نم ناطيسشلاناف
 انالوموانديسسنانر انمار ثدملا كيلع هلل ىحأ اب د: مهفلاغ نك او دهن ةكسئاللا يناارول

 « تدين ءارمهدسح سكنا خا هس ءارردز بع سني زمبةءإلا ىواثم لوغب
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 قيرطقسيل (ىنعلا) ديعس (كلنخ) ليضفتلاةادأ (رث) ةدحوالةرمسملا .(ةيقع)
 هقفاريل ىذا كاذ دمها دي«-اي دا ىهر ةقعلا هذه نم بعس أ العو لح قمل ولسا |
 درا «٠ ناديدتادح ناخد نال ىوم دسلا نع ىره نمىنعمدسألا
 أ نمو هدولعو هةدسمإلاتيبقأ ىفا_نالا دما اذهنارلعا (ىنملا) جنادناندشإب دولا
 لفعل ىفاسنالا د ملا تبي ناكسو تيبلا ناكسنا دنا! ىعمواثوام نادئاحلا نوكيدسملا

 ىوتثم لاتاذهلونانالادارفا ساوحو لوععبج يول مرا بق هنوثولم ساوححاو
 تيبدسملا نكوإو يكينةئادو كاناردجنا ه كيلودشايدس» ناغدسحركا
 ىتيارهإ» ىرتشم ىلاعتهثلاهره1"ايلوالاوءابننالادسجوهودسملا اذهل نكل دحلا
 قلاعجاررمغيشلا (شنام) «تسكاخ مد مزاتسرؤهك ه تسيك ارنا
 2-5 رسل اةاداءاتااو نيلاوةيردصلل تك ا. ىفءابلاو ىت .ارهط مي ركلاهلوق

 ىذااّئدلاوه سرفلا دنع (ملل) طرشلا .اداركا فضح (را) 3 علا فلا |

 مخلاقباقللةراوطاا ىهيببارو روق ىلاعتهلوةناس (ىنملا) !يةفشلسعخ
 نينوكسا !تاغل«:ساندأ نم بلةلارمهطت ىلإ عقلا ىف ام هعماندوءانا ىرركسسولا نيذلا
 نوكيالو ءاوسا-< هاصوص# نركمل ههمتكماِيأ] او تس هانرابغالاةظحالءراستفاو

 باطملا كلا ةيمكسلا تديىلدع اروصقمزيهطتلابسمالا ناك ولو ىكسالو ىوتم بف
 رم وطتىلءالق ثم مالا ناك الخبل جاي سانملا ىبدذأو كلاعت هوةكرخ آلا نودامهدح ال

 هراربسأ علاوطو هراؤنأ عماول هنا املاوقطآَتا ةزاوت كوك اطلاام أو منام مطاخ 8
 تائواملا نمةرهطملا بولملا لوح فولت ىلا لاو حالا موةلا نأ لب اهتلمذ-

 اههتمف ءنالخ أو هتاغسنئاّةحو هتبححو تفرع مراؤنأذ نوفك اعلاامأو ناهآلا نمةيلسلا
 نكسملا بابرالالا نوكيالم املاو نكمل بابرالو نيولتلا باصصال نركست لاوح الام مامنلا
 | صال الاو قدصااوةدارالا ىهوروطملابلغل اتاغسىلاةراشاندوصلاوعوكرلامأو
 ءابرلارفولاو ع ماوتلاو راكنالاولاهتالاوعرضنلاو امدلاو عرشملاوعوضألاو
 اذهلويدربعلا اهل مف ضروغتلاو لكوتلاو ةييهلاو ةيشماواضرلاو يلستلاو*فولارءامصلاو
 | ىنارغلا دل ناكو لو ىمهل الاروذلنزخم نال اول !ثيح نمد جلا نا ينال ارطشلا ىف لاق
 مول._علاو ةرنابرلارارسالا ن زخم طابو نيطلاوءاملا نم بكس هرهاظفرو:لازا واصلا
 | يدسرامهاي-اراددسج ناز ى دسح ريد _جوركمىنكترحإل ىوتشم ةبهلالا
 أ ةيدوبعلا ةرثصاوغلب يذلا هللا لهالر عضةودلدسحالىذلا عمد لاو ركل لعغت الو( ىنعملا)
 أرفكلاوةلخغلاو لوما ىهو ةك ار تمت الط بولءال لصيد سلا لاذ نخلة ذامع مهفاصنال
 انهروك ذا! نكلوه اءلوالا عيل ظفالارابةءايءايلوالا دس ىأ اذه لمتولو ةيدتملاو
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 اههلاسالو امهاد_لا م نمص الفت تدرآ نا

 ايد نكسر الاخ « ان ريئارق» نادرمود
 : تكاودتللاجرم دف تاب ارك (ىنلا) عامومجه

 بحاسريزوللرظااوءانفلاوز ثعلا قيحر بوشاو ةسيئانالا كلرئاو دم ابأبعأالىأ اياز

 رآ# ودم رزولادح نا اذه مري زوندركد> ناس روزتلا

 .هتلاادافاكلا (كريزد) هيقادداب و شوك لطاسلت ٠ دارت شدو
 ارنشدوب ظفاوز_ءالا ءانعمةرمدهلا تفر ةرةرقلا ةمللا نونئارسسحسعي

 !ءاووالامهاطعأ (ذ (داددإ) فنالا (ىب 5 ثذالا (شوك) هت ا اردو

 او ذا*اوهللرو زتلاو لطابلاب ىطعأ ى تح ده ا نم هسأ ناكر ا اريزولاكلاذ (ىغلا)

 'ءأىلع (ينعلا) م سرنا: كس كابردوارهز .٠ دسح شيزا كنا ناديماربإل ىونشما

 عاوراالرتا اغلا مكوه ىذا زو مالك ةينيكرز دعس نو دسحلا الاذرتك نما

 ماوه عسلب ل طاسبلا ضل مالكلاهحو ر هلا سّدمل واف مهءاوع ىأ ىراسعللا نيك اسم
 دلك يد دحزاوك ىسكر هط ىوتثم لا ةةفنالاونذالا لوؤب ع رثم كلوملا ضرالا

 عارصلاقوعلئاهانعمة_رعلافاكسلا عذب( بيتك ) يي دنكى م فو شوكى نقش وخ
 ةل [فنالا ناراغنا علق د_لا نم دحبأ ا لءفياها لافاكللا مخ: ىناثلا

 | نعو هبا لهأ ةبع# نع هعنم ىتح تاتو لاو يشأ دهنسلا بالغلا بلقق شوك أملا لا

 هريسغم رشا ىذفلا اعحرفا«غايرش لو ما لكم ميسم الذ هغنا عطقو هنذا علق هنأكمهبحم

 كدا ايدآىنبإل ىوتم لود ىهصل طا دهر فناالو ذاالب+_فنله عر هيلع

 كانا :ةمركذمدرغم را هل ذ(درب) م درب وكب بناجارواكوب « ديب
 يباب هارأوةدحولل هب ١ ءايااوةهحلا (ىرك) هنا 1 (ك) امم

 ونعمل حاورلا ةخاراو ةيوذعلاو ,ةيبوسلا حئاورلا مام

 ةسغارد# ىذلاوه ىو ذهل فنالا (ينعملا) هبلالوسولاوهوبوبحلا ةلعئلقاو

 كش و لا ىلا لسوق م دال تل

 دلاءاسحو ىزيرمآلانيدلا سعت يشل

 هنأ

 ةيكيل وملك (ىسلا)
 0 ادا تسا نعمت اذه نوكست دونن اف فناالب نوك

 ل.عيل نيدللة بو نم نوكستىشلا ىف ,هةحتارلا ذه نمدارملا اومدلاةلزنم ها مشيملاذاف

 مترات كومو: 2 يق نان هبل اهل _سوبو هيو. ىلع هلدةليادلا ىلا اهيسد

 « درك. تاركشودربفوناك ول ىوشم ركشلا لاق ءطرمتامو ليك كف هطرش نكمل
 تاس 7 7 77777بصصال77الللللل

 لا ىو“ 11

 دحام



 .ةئار مئاذا بلاطلا نان (ىدلا) يدروخ شين ودمآت معفرقك
 0 الا ذهركشب لو لماكن منيدلل
 الك أوةمعتل ءاثأ كاذه

 اهدررم نا شيا شيب ه شابه دنبا ر نارك اش رم ن كركشال ىونش» الا مأياذولو
 ةيكسملاو عضاوتلا لاكب مه.دختامالغ هقءنيرك اشنا نك هئاركشا (ىنعملا) شاب هدب وش
 .همادق نكد
 ماسفأ ةلالثوهوركسشلا نيسعم ينام هرئالاب لالدةسالاو م 3 ماتفلا ة تم دعت نأ:
 معنملا ةءاطوهو حيراوساب م1 ىف م*[كلاوهو ناالابو رماملا نم ةعتلا كلارداوهو باقلاب
 .ناه ءثالث هلو حراوملاو نا-اناركش ربت ءب هيذا بلقااركشا هيف لسالاو

 دما كيال ةئلاثلاوءراكألا يلع ةيناثلاو بوي لا ىلءركشلا كوالا: 2
 | نركينادارأ نذ :معنل ا: دهأ_ ءنءعلغتشب ىتح دوهشلا | ذب قرن

 قامت هقلاءاسب قبو ةيحل ا ىنفبل هسلاحيو هناؤيو لاح اذه نالمالغ نوكيا
 أراسلاءمن لارلا مخ: لا ىنيرطلا ىفءم دقميضآولاوطولاعل انةةرعملاو معلا هيلع لدم ذه

 (ىعملا) يزاغزاروأبمروتار واخ « زالس ألام زكر زار زو دوج و ىوتم الاوإ -تسملا
 ىبك فصو نز هر ظفل ناله سانلا قب رط عطل حال لعلام سر لمحت الريزولا لثم
 اال بلح لحال 4س خالو عل ا فانكتم آلا شاىتجو اتم ظفاو وب رالا عطاقءانعم
 مهعنمالىأ قول ةالصلا نء قاما, قاتالفالشمنكننالاو قاغلن ملا قاما لس تالو
 لمع ناواؤم مسهعتم هاكمههأ ىضتقج ل معي ل ردابعلا مصقاذا ةفرعملاو علا بح اس نانا

 هدك « ريزو رفاكتآه تشكن دع مانو ىواثم نكساو مول السا ةءاممم ١
 ىهلأك تعد خو هركم نمو يدل حصانراسريزولا لاذ (ىنءملا) مب يسمن ولردر
 مث تا ىف ذه حيارريزو ركم ىراصنناق داس ندرك موف ف مونلازولا ةوال- عشرا

 اديدحق ذل « واتةكزادو قرذ بحاص رهط ىرشمريز ولاركمىراسالا قاذح
 |ريزولا مالك نمىراصنلا ٍةفْئاط نم قوذبحا سناك ءلك (ىنعلا) «واتف-ىتخاو
 الا فو فيطاره اللا ىف «ءالكىأ ةرارلاب ةجودرمةذل ىأراعؤبروزتلاب«ولعملا
 ءابقبلاو ءانغلا بر ط م-مواعي و مصنلا قاخلل نور ءابعصأ لاحو ةرامالا سلا لاح
 أرهاطلا ىفاهناةريصبلا نيعنامل هني رده: سانلل اهني قوذوى ثءءباى ىذلانوصا اروح او
 تكمل ا محصن ىونسم لاقاذسواو سانلا لالضا اهب وجر مودا فن طابلا فو عصمت

 اناكسن لوغيناك لاضااريزولا لاذ (ىدلا) يهتخرىرهزدنةبالجرد « .هتطتاوإ

 هطول

 تاج



 (ةذففأ
 سنلتن ملام اعل ىفاذكالتاةاهسركااام ف عضو هنأكةيناسغنلا ضارغالاب:طواخم
 ةينرم ىةنوكة لاح تارمانار تاعاطلا عاوبأر كب لغتشا نم لام ىةالا فو ىوقتلا سايل

 ارناب تدكيمرئاردو وش دج هررد تذكى شرها إط ىونشم ناكولو ةماؤللا س
 نكلاعريم قا قي رط ىف ن كه عماسل لوةبريزولا مالكر هاظ (ىسعأ ا) جي وشتسسس
 اامأو هءالكب قع انعم ةزمهل ارسبكمرثاًئفل ناك اذا اذه ف ساكتم ىنوكح ورلا لوغب همالكرثأ ىف
 بابرأ ل وثب أك ةلساكتم فوكح ورلا لومي اوفو ةمالك بولسا ءانهم ةزيمهلا فب ناك اذا
 الما مبتورتغي ىمعلاو هقدس ىلء اب نول دس وهتالامحل رب دحأ تاملكتا نوراتسسال بولا

 تكوو(ىعملا) «وزاددكه يسم همابوتسد ه ؤرتسد امرت عاطل ىوتم
 اهتددعنابايّدلاو ديلا لعحت نكلاديدحوب

 |رهاظلا ىف تناكو لو ةفرخز ملا تاكسنللاو ةروزملا ِك
 هجراشتآو ىوتم رخ لادم بولغلل ةركه و ةاظصرئالار ابتعاب نكس ءاغعسو ةغيلبا

 هارمحتناكولو راثلاو (ىنعملا) ركن ىراكهيسسو ا لعفزوت « ررشزاتسيورخرسأ
 'ةطولؤم نوكت فيك اهلعف نمداو_الرظنات نأ ن كل لاعتشالاوررشلا هج نمدج ولا
 بايثو ءاض ءارهجو دود: فيركسصو ينل نا ءدّو يشع اهرر ئمةواذاو دولا ناخب

 ارددياغ كوركاذ ريل يوم رغبت امو نار لا نيسعللا لا

 نمنكلايف اصارؤرظنلا ىف ىزرالرادربلأ[ يعل أ) رس دزدتبصاخزا تسهالياه رظن
 ةفسآل ب: سانلادارالىدصت ماك هَ ءرطان رنا داكيال يحرصبلا فطع هتساخ
 ءافدضااراصبأ ف طخم تاك دوت لطدلاو قاع داو سال ارو: ىرب سغنلا
 ميدو قوطواندركردواتفك 57 دوب قو ذبح اصوماك زج كر هاط ىرتثم راشأاذولو
 قوذلاميدع لاذةبقر فريزولا مالك قوذ بح اسوناظغيريعناكن ملك (ىعنا)
 لاس شش تمل ىوثمفر ةر.طلاكمهقانعأ ل ان ,زولا ةءاحاولعج مات ىراصتلا ماوعكق ول
 ناطلس ناره ىفنينستس:دم (ىنعملا) يءانيارىسم عابتاريزودش « هاشتارمعرد
 ىرتثم ىوأمرأ مو اظفام ىرا سئل !ماوم مهوىسعان ديس عاب الروزااريزولاراسدوهلا
 قلقا لك لس(ىنعلا) مقاعد سحرا كو رما شيب و قلخدربسودبلك ارادونبد»
 :لنا ىلع« سمأو «مكح ماد قاما تامر مولفو موب درينولل
 ,» ةعاملالااغءو عا أى تام ءانعماضيأ ملا مضاد صو

 مالا سغنلل ناطر ثلا ىحوبا# ةبغخريزوالاربخ دولا اطل سلا برأ فاس لا ذا
 ناطلسلانيبام(ىنعملا) هاهماراودبناهنبارءاش ه اهماغب واومانايبردإ» ىوتثم
 انهم ىلستيو اجي رتسو ديعاومريزوا ةيفخ ناطل_لوتالسا سوتابتاكمو رابختأرزولاو
 ايفل



 نآلاناطل سا لاق (ىلا) م اهننق ىس# نيدرد مكفا « اهشءركسف نيردنا

 انطاوارهاطاوكلول هبعاتنبقرفا ليوأتلابىأ ىسيع نيد .ةلا برأ ن أن ركشا

 ىراصتلا نمر ءوّنالا طابسالا لاوحأ نأ ىفاذه جىراصنزا طبس» دزاودنا 2

 ةقددع (دب) هب ريماودورمءاءدتاث ناك «٠ كورا دودنادبار ىسدع موق ىر
 ماللا ىتعانهارو ةمركسحلاو طبضلا (ريكوداد) قينعم (ردتا) انك لدول نم

 | رشعىتثا ةموكحلاو طبضلا ىف ىسدعموذء| سها ناك (ىعلا) بئاغلاريمذناشو ةيلحالا

 6عمطا اردوخوم تشكسسمدلب ل عبار ىرمارهؤب رفرعإط قوشم مهماكح مع
 (ىاارامالغراس (هتثككدنب) ىريمأىفاذكو ةدحوالهيف ابل ناف قير ف لك (قبرترم)

 |ريماودنباو هدنياإط ىوتثم هريمالامالغراب .ابسأءاجريورممأ لكل وي رف لكو
 مهموتورشعانث الا" يمالا وبه (ىنملا) مدا

 هع يادتقا « راراتةكرهجداعاو كر

 يلعةلمجلاداقعاراسو (ينملا) نيعضرملا فيولا محار ريعغ ( وا) ميواراتقررب
 امدواشدب) وتتم هحوب هنوفل افعال كولو مناهذ ىَأيتاتر ىل عالما ءادن

 لكف موعيج ىأريمأ لك (ىنعملا) ي ريعتذكو ديرك يدادبئلنه ريمارا
 نا هحور ريمأ لكم أطعأ هوب هن« نوكسف.الهل ني اص ءو نم اعرزولا مادنةءاسوتقو

 دئةيملاذا كل اسل لاما ذه لومي هدحور هللا سّدق هناك

 ةيفخ سفتال ىو مالا ناطيستا اوهو نمط ايشلا ناطلس را ب هبقاري ل ءاكد شرع

 صرحلاو ةيغااوبضغااودسملا نمة.ناسمالاتامسلا مهودوجولا|ده١ارما .

 اول أتساواو كح للاو لمالا لوطو ب سعنلاودفملاو ريكسلاو ةلختلاو بتلاوةووّملاو
 ةبرظنلا ؤفلاوةلعلا ودل ارقنط الا سمحا ساوم او ةرهاظلا سماللا ساوالا موقىلع
 اذسماواواضيل مهكولسىأ ماك مولع طاخأ تأ ديرأ "ىلءدودفعمو ىلنودل ةمآلا مهو

 ىوتثم لوخغالا ماكحأ ىف ريزولا طاغنابىفاذه جي ليا ماك اردريزو طياغ وب لاق
 ايه (ينسلا) كل مركيدراموط هره شعت « قب رهمانبىرامولتخاسإل

 تروم ىأرباغم بول_اورخآ كل هراموط لكس من اراموط ءا سهالا نم دحاو لكممسأب
 لاقا ذهإو فارسالا ىوهلا ىغتقمو ءلاسمالا لضل ا! ىضنقنأب استافسةرامالا سخالا

 ماكحا (ىنعلا) م رسبانتابايزدفالخنا ه ركزت بره ىاهمكحإ ىو:
 5 .رألاحا دهو ةيادبلا ىلا بالا نم لاذ فالخا



 اةلهتا

 ساو ةزرتسلا بتكمانانودقتعي لالا لاوحاامأوممسوذنىغتفمىل-عنيبشاذملا

 نه عاولا سو هلنا لع كاءزالاو بئارملا فالنخاب وهاسغاعئارشلا فالث او هتلادسنع

 فالتخابنكملو ج وزتلا ةسضا وزعل اال ةمةةيقح الاكس هاغاءالعلا ني فالخخالا

 هوم ذمرخآى ح ىفواهطورش عج نا ةسو دمت د>او و ىف نوكتر اصمالاو زانسعالا

 دعي ىتمأربخ مال لاهسيلعةوق ىلا ىفانلارظتواولان:اوك انت مالا هيلع ةوقىلا لالا

 59 هارالر4لهأ النملات هللا لو براي ذاك فيقخ نقواولاةذامحلا فيفخ ننثاملا

 عيلما اهمكح لزنىأ (ةبكنمخساثام) ةرمبلا ةروسول لاهيا خودفلاوؤسانلا مكح
 ,اهلْسوأ) رحالا ولولا ىف دابعلاعفنأ اسري تن اهرخ .زن (اهستتوأ) الوأ اهظفلا

 ىيأ !ماهغت الاولي دبنلاوؤسنلا|هنمو (ريدق نين لك «ىلعهتلانا لعن ملأ ) فياكتلا ف

 لاح ن مب اهو هقوفرخ مانا لبا ذا لول !ءانثاىتاانءلالهأ ماقماذكو نيلالسجا

 انيشممنادابعراث ؟نمحاالذرهاز مولصو منو رشانادبأ مهزع نصغف هئمىلعأ لاس ىلا

 انديستة سرع للان اوريزولاامأوةدامز ةأوىف رلاب مهرارسافعايشأ اممانل ديأ الا

 لو ةعيق> لانه تانالتخالا نا معزا هلو ةقيم .ليغالا م احكم أ ىل مف ةيإلو ىسبم

 ارتضارردا د ىرتم لاف دي> ولا وب رط "ل شذ صاغنالاو بئارما ىله اهلودع

 ةضايرلاو ب رطل ء+راوط ف (ينكلا] 'عوجر طرشوءدركع ون كر « عوجو
 هضاب راى رطلا كلوا ف عراشنل مالا الاقآئ أ عوجرلا !م طرعشو ةيوتلانكر عوملاو

 3 ردإل ىو طرا وجراَتَوءالَصَعَل[َل اد ركر ضرغلا نارببخ تنأوع وم اوأ

 مة:الراموط قلاقو (ىسمالإ تدين دوو هلع مر نرد « تديئدوستضايرأ

 عوملاقال_خالابذوءنافءاذطسلاو دول ارمفىتب رطلاا ذه ىف صالُلا ناكماالو ةضايرلل

 كهتضكىي ردا ىوتثم ةمدخ ا هدوجودا .الاوهل دي لام هلناكن ان قلخن ونس هلزسوع

 نلعوجنأ.رخاراموط ىف ااتو(ىسعملا) « وتدوبعءايونزادثاي الرمش« وقدوجو عوج
 ىلع هال الاولا مجالا ذ:ن. ءدلعىأ كم نإ تسصاذا الدوبعم عءاكرش وكي كل دوجوأ

 مل كر جلكو زحإو ىرتلم نبا ةمعتالا هللا ةيصعم نع لوحالو هللا

 مانلاهلتلارغو لكولاريغتاف(ىءلا) يمادو تساركمءمهتحارو مغرد « مات

 بجو كهتفكىيردإو ىوتم ةءانةداع-ام عمان اوف هركسعبج ةحارلاو ملا ىف

 بحجاولانارخةراموط فلو (ىنسعملا) حلك ويا شيالا هيرو م «تاتمدخ
 ةدابعالب لكوتلاركف كافة معة ده االب لكرتلاركمفالارةدابءلا ىهو ةمدقتا كلا لاا ىلع

 ارب « تاهو ماكمتةكوكب ردإل ىونم ةفدزلاودامالا ىلع محبة م تةمدخالو

 ةدوجؤلا ىهاوثلاورمارالانأب رخآراموط ىف لاقو(ى علا « تسامزبعح يت سين دك

 اقيفو الا هللاةعاملا



 اذهلنا
 سعاوالالاثتماانسزليالف (ىعملا) م تامزينا منادباروحتردق م تاردنا مشي دوز كانا ىوتنم اشنعاطتسامدعرانزحيناسو ح رشىهلب لعفلا لحال سيل ن لاف
 تلات 0 لاذاءزؤو 0

0 

 نيبمدوز عك تكىيردإو ىونتم ىلاعت هتعاطنلا

 | عماوشل فنزمع ىزتالرخ ةرامو ل ىف لاقو (,ىنعللا) ين هزبع نيا تستدأل تدفارفك ه
 وتتم هترمأام 0 .هنارلعاو مصاو :دابعلا ىف
 (ىنلا) «تسوههكنادواتمعنونثردق م تسوزا رد-ةنادكن د دوخ تر دخل

 رد ما را هه هردلا لع جر ةفرطلا

 بكرم نطابلا ىرعاظورهاظلاىملا مظعأ اوه .طظفلد هدلادرغلا ”ىملاىىأو هتان
 ةايحرد_صال ىناتلاس منا !ع وجر نالةة.طالاء ايم ةليايتجأ هلا ةواولاو ءاولا نيرح نع

 سفنا اةمحوه ناكف فيطملا ءاووللذلاحر» قراولاو فيطألا ءاوولاحاورتساب حورال
 ضيوه مساووه مساب قطان نا ل[ وطن راوأ سفنلا بح اص قطننا جرخوزخ دانك
 لؤالار ضيق ىفاثلاو لاو ,هراوب وطن نط ايلات سفنج رخ اذان ة مطل ايا ىلع

 اذانةرئادلجالاب_هعءاضغناىلا ةرارحلاقلتت# ةايا ارسواولا تناكفةرارح فاما اوم امح

 أوه هنا لسعات ىلا ةةمعنكلتر قنا تاعادان قحلا دبحوت ةلوغش .س افنالاةلج تره
 ىلعاو هللا لهأب ةسوسخم ترم ذهو يلع ْيدلكب وهو نطابلاو رعاطاا اورخآلاولو الا

 (نيزك) ) عرتسفك هعوشب .٠ رذكرب ردن كه ننكىي ردو ىرم ان
 © د رضاع مأ(با يذكر ةردقااوزملا امهونينثا / اراشلار ورا اناء

 ْك-:عرخرخ آر سوط ىفلاقر (ىسعلا) ع

 |ولذتالاردات هللاةردةيواز جاع ل سف كلت
 ىتحشاف ايناندوكلا
 ا



 تاييلوقلا نالمعكاكىحل ابلاعمسلل أر ظنا اذه نانةرمعلا
 نابل و منال درا سسوس

 ا اسووعشتأغمل 0

 اررظتىنج .ضوعاتهراد“ ل 19 ؟ىردإو ىرثم فبل را لساولاو

 4 ”ئعطأرخراموط ىفلاقر(ىحلا)
 ثارغ 0 الرس عم" ئنطأ
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 درك ةكرم اند رتل ىوتتكوف بلطي |بو .ىلا ىلإ لي دارأف اولطمر م هئابلا
 ءايلإة اشار لوألا[ ش] م شءواسدرا شيبدب[ش ب « شيوخ
 .لكذال [يعلا) مدازلااهانعمةرعلا«ابلابةثلانلاو

 درك ن ريشوترب» حداد تاء كدتنك يرد نينا كلل وف الكاش
 رح راموط ى لانو( ىلا كاىذلا كاذع مارت. خا هريدت (ثينا) «قءداعارد

 كاءث اطعاب ستى أ اواح كيلعهلءهل نحل داعاودو وال نايت قحلا كلءاطعأىذلا

 /(ىنعلا) ي محزردوكسردارخشب وخ ها كم ب شوخارلادركن انآ ونربإ ىوننم
 باغلامحو ىأريدحإلا ف كفن 3 اهنا تل اهله ىذا الاذو

 ةلءاسلا ا

 2 ادبريىلا عتق ءازم نوت نأ بعا#ا هصخر قوثنأ بع ىلاعتهملاتا لاقو لولا

 )1 ءتاوالا مساق نع ىور ناز وحالسفنلا



 قدح أوه
 هياحر الرفبهلديرمو سو ىلع“ 0 3 ل1 يف هنارمخ

 نمو هلهارمغ' ىف هنرطاخأ ذهف بو .عنآلاو ا ل تنكن اذى ىفا هاجأف « بأ
 اذا لي كنم_-ط ىلع سيلاول - كياع هلع + انالوموانديسلوتو عاش وع سخرار .انخا

 . ةوختآر نكي دكتتفك يرد كوسة هال يدنا بابل اذه ةروك لات
 ىضتم قي راسو قالا( 1 ىذا نع[ جدبو تس ةروتعسبم ل

 تبكترا اذانصعرلاىلاةلئا :هيبطاارم بأودو» رس رع الش

 مت كداب نو ىتلماو رك ره . تدشن اس[فلتىاب ارو ىونثم ىوهلا
 اما أ براك ّتمفاولو تلو سقنلا ىلعتراص ىوولا قرط أ .1قرطلا (ىنعلا)
 || سيم قف ىونثم مرا لا هتةقاوا جورلا لثمولاها قلن نم غنا لكل ةدحاولا لل تراس
 نيدلا ف رومالا هللارب_بثناكول (ىنعما) يىدبكاوزارركودوهجره « ىدب رند

 قب رطب غرومالارسم نئناناظت ىلا هبت دعو ىدو ع لكتاب«

 لات( مكبر نم كلا لزنأام نس أاو».ن وكر رؤس نلاعخلا
 خوسنملا نودع انل او صخخرلا نودازعا ذل ت3 حجل اكد بروءأل اوأ نآر ,ةلاىواضملا
 ناىلارب مة ىرمكملا ئدلأ مخ لافاذ ولوذعاطلا ل ءقبطاولاورمانالك ملسأ ييئاوهاهنو

 ىلا ىلا هيوعديانوع م تضولر اكس أ راسل

 0 ىوتشم 0 را
 نوكي ىذملا وهقارسيمرخراموط ىفلاقو (ىنسعلا) دب كاد خدت
 قوجاقلا اوضح نوكس" لة هاركملا عم ةعاطلانركتالدأب ورانا قوتاعلا دايحا

 هجرهإل ىوتلم الاوهتأرك دبش :حورلاءاذغوب
 ردك, (تشك) مت

 0 .!نمعونةس رعلا فاكسلا تذمو ل صامحلاوعبرلا

 اذا هيوغصو عمبطلا قوذ يل ناكام لك[ ب٠لا) رمحأ هنو عرزلا تاس
 ةينوكملا تاقلعتلابةلوغشملا ةعيبطلا كا ذك ة الا ضرالا لدم عسيرلاب ىف

 ةعرزا

 وعبر هروشو ههه درا درب جنش وج تاوبل قأ

 اوعرزلا ةيرعلا ف كلا
 :نأ .طاكض رالا



 : «عوقرلا شيش اكبلقلا عوز

 ..درد_ثاشىفامشب زج ىونلم ل 0 .ةسحالل

  ةردسلاي (ا مشل يضع( 5 )41 .درا: شيدت رانج

 ةمادتلاربغهلساح نوكيأل (ىنملا) م

 اردنا دوينرسسيماتال ىوتثم احا رمغ هعس ما 5

 امهم دركي الاشب عب طلاقرذىأ اذو ( (ىنعلا) !) 6 نيفاعرسعمدئاوأ مان « تبفاع

 ا 'نهوارمسعم مالا ةيقاعدم»ا نوكيو ةبئاعلا
 اولا لاقهتالورإ ان 5 ىلءلكشاالفأ اولا

 هللا عال ىفهد_هج (ىطعأ نمامأف) ليللاو

 ىوااهف(ىنحلا] هر (قتدو) لمابلان « (قن
 ةيناسنالاةبيطلا ةرصشلا

 لعجو(ىغت-او)هلا هانم أ نامل ا ىوقلا نإ 0

 هللساحلا ىمعلل ةيقابلا ىه ىلا(ىنسحلاب) هدنوهللا (بدكو) لامجالا نعان

 لط-اىوقل كلذ هرسينىأ (ىرسمإإ هس ِف) ىوملا نع فرا سلا ىوولارا
 5 - ام لاغت الاهل دوبه»ب تلح اعلا اهطوظح بلطف !هتوق ام

 لامعا كما ابو ةريسيمهلةحلا سل ا لاتتالانإكبحل الا ىف ناكن م لو. هنأك ربك كلا نيالا

 »و نادزار ار -دمزارسع مون يوشع وويل ولو َنيكملابَهَءب_ىرانلا لهأ ل عة تلا لعأ

 7 ؛ قرفاراصغاورسولا نمرسمااتنأ عا (ينلا) تاون لاج ر كتبت بقاع

 ف ىدمغ اروتلا ارو: ءءبلتناكنفامهل [نعذأو هوا ذه لاج ةقاعرظناو

 تناك الو مها هت نومرلا فرعي « مز نمو هذا لطم هيلت نكن مو مههوو ىف مهاعس

 | نكت هنا اين دلا ىف مهتيهافرارظنت لارظناى ارك ت ع لاق متاوملاب ةرمعلا

 ةقافلاورشغلابنوكيتا نكيو لام ارسم مووف ةيولالاةانعلافداصتإلاذانءاجلاو لال ب ارمسبم

 ىيم» يركب رت .الارارتعابو رسعمابندلارابتءابوهنةيدبالا ةداهسلا (ىطعأو

 ) «بحرد قاينىنيت بتاع « بلم ىداةسادكتنك

 قاتسالا باملارعترا ابوط فلاتر (يعلا) ةدحواهرخآىءاملاو املا ارم أنعم ىبيكرث 0

 باملاىأ ةيتاعلااربسحلا ف دجال لنالبسحلا باطتالو بلك اىنعع باطنا ىلع

 كبسنو كبس باطنالثااسإب لو اكعد ونالة فاعلا



 ؛اذهفا
 اومن |او هنا ىلا هت لاق لماكل !تشملا ندعم سلطا ةاملابسس
 !لعاو توكسسعلملا ىلا قرب ةءبطلادب نمدب !1ةليسولا نا ىلع
 ديدي»تيقاعإل ىونشم ةغلا١!مهاللر ظنا هبلطت ل ناوبولطم تا ىلا ةلسسولاءاغت اوديحوالا

 ةدحولا يلم ءأيلاو عونااوهو هنوكى عم( نوك ) م ىازربسا دنتشك موجأل و ىلمنوكر ع
 ة:ااوتطةغلالالللا ىأةلءعوبلكةءاهتااورظن ذاتسا البو ةئاعلااوأر ( (ىتعلا)
 نيطويرمةلذلا٠ارسأ او راس مرجالءايلرالاوءايبنالا ةعن اتم نعاوعتتماو ةيفاعلل نوار منا
 تيفاعإ# ىونُم ةاوغلاو ناطيسملاا لبس نيعدانةءا دهلاو باوصلا نكرانةوهشلا لسالسا
 ةدها وهو ةبقاعلاةيؤر(ىعلا) «فالخا هيدي ىدوبق هنرو « فات سدد استدذ
 سفنلا هتمهونام ىأ ةلو هل اورسبلا نع هنىنكديلا لعوهو فابتسد نركيالةيقح هعفاام
 ىربالا ماع وسوريسي امنا الاو !ولمع افلا راك_هالا نم اهعبط لة ىضتشم ىلع

 نمءابلاناىلع فالت. اتايدالا ف نكي ىتماله ةبفاعلا ةيؤرتتناكولالاو ايهتسم انني رمل
 نوكي ىتمثل ذكناكو لوذاتسارمغ نمديلا لامجاك الهسنوكيالةبقاعاارظن ىن
 ةمدخ مدع ن ءأشنلانمأو روك ذل اريذولا نم عقاولا فالت الا اذهنا تمت

 2. 2. حالف الاردالاو رمعلا
 هيئمثالةدئان"ىأب |لطملا نم حلاق ةرشن ناثل لاردا ال تن أو هش ذات الايكولمرلاءلانا
 أرثالانالا در ل كل مهف ناكدابعلا ٍبرَمْتَْح قلل اود[ قرم نا تلعو تكردأ ناو
 اطمن ناو كل ىسهف تيطعأ نان تالا حلاو ةحلا تارارحة نكي فيكتب دشرمل ابوه ىذا
 قوذلارغتبالا مب ثغيصناو ل غنا تعجراذاق مالم امج تامجو دشرلا تنراقولو

 تادؤر سرب دوخر سور « ودم نادم ةرطسو سابدرمإل ىوشم ذه قلعت كيلغي ىف لا
 نكتتالد اثرالابلط بيسب وةياردلاو لثعلا لاك كيف ناكناالجر نك (ىنعلا) م

 بلاط اناربح نكئالو ةياوغلا نع ا ةروُل غن لرادتىأ كلسأر ثلسماو شم اهئ لاجربولا
 دش رشدي فمثل بلر هاانلا ىفهنأب راطملا جشلان ءرهتشا هننمزمعلا ىلع سيلا ذهو دشرلا
 يذلا .اسور نءىنمم ىف ىنرتدنب شت: نيدفلاء اب يشل اذكر ديزي ةياسور نم ىعلا ىف ”يرتو

 ةيملالا ةباتارارح تايفيكمن ؤولع ام ىلمناكن مو نا ديل ناذهفىناودمقلا قل أمن ادبم
 نوتقوم نيرخآلاونياوالا ديس ةنل عابتالا ةءاغ نوعنانمع رقلا عرمتتا منى اع دوكلاس
 هزسمو قوم عربشلا نازيج قيرطلاريتخ نال ل ساح ل يصح دشرملا مهل نيل اعلا بر قيفو>

 ىو .اضفان قبب دشرملا عيتيولاّذامهرمغو دارأ نما هصخ نكل ني ذاما هللا لهأ ب
 اانا مقل اخ ما قنوات 17 سلاتظع 101ةلا ةطما

 رت ردا



 (تسيكرم) 7-22 تسكب هللح هلج نادكمتفك ىب ردو
 دحاو ئث ةةبعأا فلاوثالا هذهةل رخآراموط ىف لاقو (ينعلا) مغص: هبف فكل

 نم مزه الهنال صان ل جرو لوحأ وهف نيم ا دحاولا ىري نم لكو ةتواغتم بابسالا نكتسسصلا
 ةقيقملا قالتخابابسالاو بئارلا بحل اهفالاو ,لاومالا فالتخا
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 ىتمةيروصلا تافارخخالاو ةيعيبطلا لوبملار دكموهو ين ةرثك نع أ

 رز ولاكد ملا او نونجيوه زب در غلا بابرأ كس ؤكا :فيكو ديحوتلا بابرأ ىري
 ةدحاو ةقيقح نم ىدومو ىسعا: ديس نا ملاعهنا عمدبج ول هأ, هنا م ,ءازدلاثمأو موقرملا
 .ةني ل ديحوتلا 0 و

 دويو باغي .؟ دمدرذ٠عراضملسهفنوكب 5 فيك
 1 :ءدنانمع راضملعف (دشيدلا) ىذا فيحتاو نم ةيناثاا
 رج اوةئاملا تركت فيك رخآراموط لاق اذمأو(ىعاا)الاان انعم" اذا (رك)
 مالك ةطماوبدب ؛.ونلا.نورقي ديلا لهأ لاما ذهوانون# ناك مالا ءر كتي نماذهو
 ادضاهتا اومهوت هر: لاه الاو ةةاخل تارثكسا ىلا اور ذلو هأ
 ني اولا تاما خالا نا موهيالو ةرثكيلا يكرم ىفالج اولا ىل تي فيكو ا دحاؤةلاسل ا نوكسنا
 لأ ءااربخعري زولا ناسا نعهرسهتلاس ين: لثة هلوإ تارا بسدجمّللا !لهأ نيب ,وعاارشلا
 م ركشورعزك يدشاب كي نوح رك تارك برها ىونل» .لاقتاللعمو ديلغت
 أاركوأ مم .دح اولاوا د اونوك كَم رمال ثكل1و5اْلا ءذه نمدحاو لك نال ىلا

 57 :أئثلكل من ذلاقولو دس اوركسلاو مسلا وكس بونادسذلا عمت#«فيكىأ

 الزرع «نن هينا فنكشوةروملا نع :هركسلاو مسلا ناك ولور قسم

 اريرك اورد زنإلا ىرشم ةدحول رف نارفنساو قوذة ناك نإ فات ىذا
 صاختو قر لالا مادامو (ىنعلا) كريو دسحو رازا اكزاونك ٠ ىرذكذ

 3 .العلالانعل ةدحولا بارع جالرعطتو ركسلاو ملادبقن
 لامذالاو:داضتلاءامسالا ناضورت دهاشو :ٌعارم تةشنتسا نام دسحولا نا

 نيدع فر هاظناوهةيلأ نيعىف رخآلاو هني رخآدبءىل لوألاوه ىلاعت هنا تلعةعوتتملا
 شراقلاوتيمل انيعى مل اوزعلا نعلالا تدهاشو «تيرهاظنيسعف نمل 9

 عوني و طغنبال ىونم نكلاةدحولار.!تاسروراشلان ع فانلاو طسابلا نها[
 بنك ع ونلاو طماااذه ىلع (ىنلا) جي ردءارىسعنبدنآ تشورب « ودورابوط.د
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 لالالرب زولا ءي:حسسىذلان ا فناراموط ردع لا ودع ىددعنيدلوه ىذلا اذ
 هيبكتلار ل ثعلاهحو ىبءري زولا نا نعانالو مواثد يسعدك ىذللا !ذهواذهرغ ىراصتلا

 ةميرطلا بتارمفالتخا!يف نيبو ةقيثالا عباشلا تاحالط سا اي ةركذةلا مر شع ةتس
 تعتراك قارغلا لرش ىفاوععبالو كلاللا فلةةعالنا ل التعب ريل ماكأ تارياغمو

 لاق هاري لاريشدلا نع ةريرهوبأ ىوراسلر وب روزملاري وزني ني دلقلاىرا ها !ماوع

 3 اهلا غو افلارسكس(ةةرف نيءبسو) دحار تنم (ىدحا ىلع دو ملا تفرتفا)

 ىلع ىراصتلا) تال يبعتلا ةريا

 ؛يوقنلا عورفلا الذنب لارو الا (
 ارمغسا اعمال ىنع ىو امم بونت أن ءةوعدللاةرئاد مهع
 هياءانأام ىهو ةدسح اوالارا::اف سواك ةقرف نيءبسو ثالثىلء

 ووكيل قي رطلا طسوأر لدع معمل نوعماملا مهفىناعتأو

 نا رد لاقاذ هلو ةرو هلا ىفالا نيغلتخم

 ىف تانال_ةخالاهذهناوهو كاد يق نا و

 ىسيع مح جارمزو « تشاديربىسء نك دراي زا ىوش» فالذخ ا الىأ الة ةيذملا
 ىبرافة اهكئاوه ىرهوملا لاقسلا < .- عا اكو ةماقلا املا مب (مخ) متشادنوخ

 فاى
 .وثالثىلء ىتمأقرغنتو)

 ةمالايدارأو ملا

 اديس: دحو نول نماقو ذو عار دعم داق

 سائلا لالش
 ار 15-701 (يعللاز باب مءهاوبرعما
 .نكيإل ةميفح نآردالا اغا مهقؤلو للا لاوتالاراتخانأب ىسعا

 ىونثم ماسلا هيلع هتبحم بص, سم لوةداع ىسعاندي_بجا ثمة سان نم دل نكساو

 نسرأ(ىلا) مايصير يشل ٠اس مخ نارا 2
 ادارأواد>اوالكشو ةيقتتراس ابسسلا حي رلثم ل

 لاقسام او ل لكسث الو نول الىذلا اب ملاحي رلثمءباق دانا ىعيسع [نديسافصلا

 :بدآنملهفاعز م هتكرت ررعلا نأالاتأيخ نم ءالتزمهلا|هاصأو بما ىرهوملا

 لاكشالاو: د_افلاراحسونالا شوف نءىراعلا الا ىسع ان ديس باقانالو .وان ديس

 !ناولالاو: دساكلا

 ةم«نماوباطخ هتعب اتم مهاعد و
 .ناولألا نب ةامددجأ لكل

 الكش ىسيعانديسبلخ ةباغجارثم مرا سراكفالا شوةن نمع واتا ع ْو:21نامنالا

 نءيقارتب رشنلا تافالخالا ناولأ نممدو-و سايل صاخ هيلو هعرشف لخادم او اددحاو

 لضأو د ةذاتتربءاوط عضو ربه جا لمن م ةحعار مشي روزملا رب زولاو ابل جيك لكسشنلا



|) 

 توجوتوبالطلا لق تةرثثا اذانىسعاندبس جازكما ع دوكي لماكلا دشرملا نك مب

 الك ميلفراؤأ خبصب تغبصنا .اسفالار اولا ناولأ ن متضاخ في ىشلاءبلقلا

 للماشل لصح الف تام هلاررسفوه نم لاك ابصلا مب ركاماعرمب و رودي ورلبا دح او

 (تنين) يلازياوىهاملاتسلب ه لالمزخوزا كنرال ت9 ع بابأت
 ةي(دزيخ) هنم( ورنا)د>اولا نوالاو لكسشلا انعم ردصلل "املا (ىنرلب) ىنالاءادا

 ةدحوسيل(ىمملا) :دحولار وب رغيدارأوك ملاوهو (ىعلم) ةمآس (لالم) رهظيو

 ماعلا كلا ذب لالكو لالموب املا كلا_الرهظول هان منولةدحود.حونتااذهنول

 دع ةكوسلا تاؤكف للالزلاءامو ةكمسلا لسشم تنولم
 اذان اوهالابفالتخالاوتالاسلناو ةترغتت !ماقمفاؤلاك اذا لال ل قاشعلاا ذك ةايحو
 نمالا ةبن اوبرطواوف اصتواوبسح هبفارذر شو ةيتاذلا ة دولار هلاولسو

 (تساهكنج تيار دابمام ةتساهكن رنارازع ىشخردمعو ف ىرثما اذ
 أروسو ةفلتخ شوفت فولأ ولا ةبحتوةر وصلا ماع ىف ىأ ةسيو.يلاوربلا ف ناك ولو (ىنلا)
 ةرشنو تايانتجاو بورح ةسوببلا عم ءايثوالاو ءايننالا نمةدحولار حت كعسل نكمل ةءوكنم

 | لمعي الن كلو: روصل او لكشلا نع هزبعغؤور علا 1تاذلا نعربع انو تازارتحاو

 + ل-:جنأ ملصأ ىلا لس رسل ف ندوب لاش يخت ةطساوبالااهتترعم دبع
 قح هنا اثلا لا ذ ىلع ىاطر تلك شالوتنولالوهتيق ةرو سالىذملا ىوذعملا ىف ءاحالامملا

 « لطردايردث بح ىهام كيكو يكؤش لامس رعتلا ف ةطساو هنوكل

 مهارك ( لجرز» كفانا
 وهو ندسنام نا

 تادودوىأ (دوجو) «ةرجو ماو انا سيبدراه دعب « دوحورد يهانورح نارام
 دوجولاا ذهلام ف ةكمتور حب فولأ ةثام (ينهملا)ادوجوم» نمراسدوجولار تن

 ريض نموأ دوج او مارك الا باص ىأ قةريدغت ىلءدوأاو ءارك الاى
 دورعملاقا-اروض> وه ىذفا دوم او مازكالا نيعل ني دج اسىأ لا لح

 .٠ ده نارابأط# تارآب :>و ىوتشم هرهتوةطارهاظم مهفدوحوملا

 تح )رمان عبئا رال(دارإ) مكعب (دخج) مدش نانا سرجتا ادب
 اراشماوةراشا مسانآو ةيديسلل ابل نوكببتق لاذبهاثعمةب ررمااابلا عطيني هريدقت (نادب 5



 ار انراسءاطعرطم مك (ىنسعلا) ردفارثءانعمىيكر نفسو (ناشفرد) مش
 تارطقوقوب نأب ىلامت قا دوج ريل ادومفر ها رئنرصلا لاةراصرملا لا كلا دس تح
 ملاالاو نب رم تاهو طراق لإ جاسم زد فدا
 جورب هل [' « هتحورفأ مرك دب تروخ دنجإل ىوم ىلاعت ذل اا شءنوكي فيك
 تقلطر اهلاو ىراربلاىلعو تاعتش ا قملا ره رمت ل شوج
 عزان نمر اهلا عيجو مركللاودوملا» امس قيقا للا« اسلاو دوم ارصلاو ربا لعت تح
 ةزمتئازخ دوج نم معنلا عبجو ةعا همركس عمن مةريثلا بك اوكسلا عمبججو ةرطق»دوح
 هلاددشمك ان  نيطو احر مدز سن اذوتربإل ىوتم هريغورصلا,هيشننأ نكم فيكن
 ىمهلالا سعشلا مرك ةملسكع(ىنعملا) لياعلاءاذعم لعاف مسا (هدريذي) عيني زهري ذب
 ةياعلا هتاذروتةلعش ةطساوبىتسح بارتلاو نيطلا نإء عقوو بر .لاعتلانئاملا لءروزطو

 : 7 1 اج و ةبلظ ضلال نياسا
 انهءبطاخترك ذمدرفم نضام لعف (قشاك) «ىستا دنس فج
 ّ رنا (ينعملا] تذغاوتعفر (ىشادب)

 راب لك فيطالا لدعااهعسارهظمراسف

 ذتاناسالا سو رهتمج رختالو هيف ةعدوملارارسالا بارتاارهظبال رووظا ةبحلاعتتفا
 انتانكمع رتسة فص ت اعوتصملا لج تناك-ةىلاعتهسنءتاعونصا | ىفرارسالاو راثآلا نا
 درلاراظناةكربب ةيهلالارارس الار ءراوبالاثارطتترط ئاذا مسن: ىفو نان آلا ف
 ماه لب اصوصخم سنل ىسولالا«ا عدلا !ذدهو تاي ذم اراؤنأ | مف تعل بالاطلا بول ضر أ ىلع

 نبأ و دادارىداجم ىداوج نا وظ ىرتنم لائاذ هاردوحوم لك بقطانو قولخع
 هنياطو همركضدايعلاىفه مالاداوملا لاذو (ىنملا) يدادستيو تنمانواهربخ
 راهم نيح ضرالاوهودام+ا نأب«افلاوو ثنلا نامز ىهو رابخالا هذه داما ىلعأ
 أ اذمر "لش وعدو أى اةئامالاءذ-هوداابعاب هللا" اطصم انف اهلا م ناسا ريق تانابنلل
 ةرالتاعو ييحس لصف دنك ار ىداجرهط ىوتم دحاو ون لع ةماقتسالاوهودادسلا
 عيودايقنالاوقعاطالا لاكعمدامج لك هلضأ نعم رخ(ىنملا) يي ريرشوأر هت هدرسص
 ا ق|ءار قار أرءاكملا نمءالفعلاو مهزعبتو مهافع مدع
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 هرهاظم قلما عبج نا اذمرلمت ىلاعتءرهت نمل 3 20
 رك انو تسينشوج نآت فاه ارادو نابل ىونثم لأقاذ ولو ممكح تدت نوروهقمو ىلاغت

 باقلاوج و رالسبل (ىنلا) نايلغلاوه (شوح) متين شوك كيناه>ردعوك
 لوقأ ناو ملكمأ ن ناورارسأوةبلعلا هتاذ كارداو مهنىأنايلغلا اذسهتماهل

 ايندلارومأ عم-تىتلانذالا نان ةيشلنارازسالا» نه عاتسا ل عردت اعف سبا

 كيلاقانولو4 الردانلاو ردات ىوتعلاوتي ونعمداءمل امهست اا نذالاو مسه ةءلق

 متاكولا درو دنا ره ه تنك مقجكوزا دورك رهف ىوثم تو
 انيعامبهفاطلوهللا ءاطع نم تراست ونعمنذا ءيخنلكعشومو ناكمرلك (ىنعلا) تدك
 ناك نم لكل وغب هنأك ا رهوجوالملو عش هبهتبانعؤنفا فال نمرأ سرت هبفاناك عضو لكو
 | رخاكمبلق نكن م لكودها موفور ب> اسر ابس هناعأو ىلاعف هللا هقتو نا نذالة ب: سم ف

 لا ةبرل لصووذ رص راسهتيغصنو 4 ةس ىلع ىلاعتهتلاهناعأناايساق
 8 ىوتشم دابهلا برءاطصو فطاراث 1دامجلارتابئلاوناويلا ىف

 بة ايمكسلاب "ناثكرأ نا (ىنملا) جابعسدومحتسةصءزقم ءارعك
 |ردقاملايمكسلانانابف: دئانيأر [ممكنوكل ام ابمذسلا تاس اعتهللانالوم رض كا
 نانث بع اروكسلا ىلاعت هلاعفاهبشتككر ال لاف ىلام:هنالاهلر دال شادنمامأو كلدتع
 صاسرلاو ساهل ةبام هَذَا اقسِصمىلانعت هلاو بهذ سافلا لعمشايهكسلاا
 1 "الب هاو هلناربسكا هتيادهومونعب
 ىو رهط ثلسنمن''"اراوالا تاماركو اسنالا تازهعم دنع اسملرابتم الا_مانرصدلاوابمسلأ
 بلل ك-!-نموماهوالاو تالايفلا نم ةرابم ابجسلاكو هن. الب وغلا
 راؤبأب هبلق ضرأ تفرشأو دشرلةاتالئ د عتساو ئو.لاراكفأ ميلف ام عمي ةرهلالا
 مر دقيالتالاحلا هذه تناك لواسلاابهذاهام اهقا لب وهب تارومنف ةيولالا ثايدجلا
 هير فرع نم نكل نالاحا عميج ب جاو ةمعثلا هذه ىلعهانثلاو تاومدلا برالاائاطصا
 ةوذباغرتنب رخآلاو نو الا ديس-ثإس كل -هيلوم ماعنادا دعت نع زو هناسل لك دف
 ما دك انثنباإل ىوتنم ل اظنذل-ةننلم ثينث 5 ثناثلل*«انثىصحأال

 نانءانثلا كرتوؤاسحاو ينم انلااذه لوف (ىندملا) «تساطخ سهو يتسهلمادنبكمو
 قدوج ولا ءاتفاةبحلا طرمشنالبنذو أطخ دوجولاو دوحوا ةءالعو ليلدءانتلا !ذلهلوذ

 |تهشمط ىوتم لقاذهاوروغغلا باروكتلاو رك امااربسرغسح دوبل بح
 نوكلاوهرردصلاى عب اثه(دوب) يذوبكو روكرآ شبه تسح هدو تسيندباسب وأ



 ىمعالاة ب رعلاقيكلا مدي زوكلا (دوبكوروك) دوحولا (تسه) يرو قال( يان)
 ةرخآلا لهأ دنع دعامدلا نمرثك !نزح لهو مهتلا دزع نزلا بايث نموهف قرزالاوهدوبكو
 ىنعمالو هبعفتالىذملا ْىشلا ىهو برشا ةلظد انعم ىبكرتلا فصولا ه«دارأ ةيرشنلا ماممىف
 أ دوج ولا نوكيئيم ىأمودعم٠ادعام ىأ مدعلا نوك ىلاعتهدوجو ماد رح الا (ىنءلا)4
 ىونثم لوغبا ذهلو مودع الزنج لى عمالو هل ظنال لاهم دوحو دنع «ريغدوحو ىأ هما
 ىأ نكيلل (ىدومنرك) مب قخانتنار دبتروخ ىعز ٠ ىخا دكنو زروك ىدومت 9
 نمتخادكو ديك أنثلءابلا (ىتخادكم) ىفاعت ثم(وز) ريرشو ىعأ ( نوك) ريغلادوحو
 سما ةرارح (ارديشروخ يك ) ىضاملا ةياكملءايلاوناب وذلا ءانعمردصلا خادك
 سعئتعلط سياذفىمسعلا ءامجوقلادوجو نكيلولو (ىنعملا) مهفوفرع (يخانش
 بوذيالىذلا نا ىلع ل دفء: ةيقح ىنعمسعشةراوح مهفلوهتابلت نم حو تاذفلا ىدسح ا
 | زولك هلا ذابعلاو ةربسبلا ىمعأ بلغلا دراب هلرمخ المايا ةرمغلادوجو نوكن ع لفاغلاو ء
 «تيحانإا عوصم ىدرسض « تب زعتزا دورا ىدوسرو و ىونشم هلاثمأو موترم ا
 (ىنملا) دامحالاة دحوملا*املا مش ندرسفو يتأمل ةءاكسل-ىدوبن فوانهءايلا (ىدرسف)
 ولىأ دماملا اىلاوهو زيل لم ةيداذلا كبك دمتي نسايزعتاا نم قرزا دوجولا نكيلولو
 قحلا نع هتلفض بدسدب زهالا نمير ةلظتبروناتمال بلا اركعماموهو دو ولا نكت

 يدنا مادب ب الع جدولا نطل .لئمراسريفولا(ىعلا)
 ىذفاىسبع نيدرييغتل ىلا, هتلاروبئغطب هنا لوا هعابتاةر و رش مزئالوهئفلا حم
 |تسفنوحدم ه مدعرك نا دحرداةناثحابإ» ىونشم انيدمول تفولا اذهقءاضإرا
 اعلا. (لاعوج) ةثام (دس) مدعلا نم (مدعزك )اذكوم (تانحان) يمدبخادرك
 قلاع مويقوداقعم (يعملا) سن ىف(مدب) ف ايو دحوبو لعاب( درك )وحول ىنع(تسه)
 ردوا عوحدصإلل ىوتمٍلاعةئا سمن ىلل املا اذه لدم دوحو !مدعلا نم ناب ىذفا كلاذلم
 اذهرثم كرطت فرهظب و (ىنلا) يدنك انيدوحارسم جكنوج ه دنك ادبي رظ



 | نامخرك ل ىودم ملاوءسن:لكف دهاشنةهرونبىأ «ةرطانكلثيع
 (تاهجإ طزشلا ادا (رك) 0

 :اداىفزو ف طع فرحواولا (ىو) ريبك (ٌلررب
 ل ا دم

 .كتاو(ىنعلا) ينلاةادا (ت وامر ١ (ةرذ) ملا را
 م ٍ : 1 لب 9 ميلا دعلا ةياعا ارلع !ىلاعن هللا ةردث مادو بناجف نكسسل اهل ذبابنالو ةهظم كلرطت

 نأ) اوبهذاءانعبرك نم عمج شام رمأ (دور) عساروسا (نيه]) ننعم (تسامعن)
 محاور اورال سمح ايندفلاء ذه ماع سفنو (ىنعملا)* :ايلوالاو 0 افرام م

 الهلا نانعبسولا مكر فنار هلافاوب 0

 كوسم لوقياذهر وتو
 هذ (ىنملا) )تس دس عمنا شي "سيب تروصو سمن 0 ا
 ن ام اوةداهش اولا |ملاع ىهواستدلا

 ىنعملا اذهمادقدب رشا تاغبمشلا/ةرواظلاو لقال | ذهول ةناسجالو د الىأ ةسحربغ

 أو ءامبلالاعلامر هت ناكسسب .نموةاقيلالاع ن ءمرحداسفلاملاع. قلعت نخه سوال عئامدس

 ليثناف نااعلاف فرضت نوكتلا :ةماليكلا علو قلئارج ب حلا زعم

 كيائدومزاتسكشرد ه ارنو ارازهدسإ» ىونشم لوغيف ةرسن ةيغيك] مو |
 ماع ءىسوم نم ترمسكسنا 4 نيورأتلا هرك | -عل ىأ نور هرغاة ب رح فولأ ةئام (ىغلا) ياسعأ

 ةئعارفاصع فول ةئامءدو مئاصعب سكيونملا لها نمدحاو ىأ ةدحاوأصعب ولا

 سيب هدو سوابلاج بط نارازهدصإو ىوتثم ةيسدقلاءا ممدود ماسر
 .بطفولأ ىلذملاعلا اذه لهأ ننكر و (ىنغلا) دوس وسلا شمدو دبع
 ةطاوفي رشلا هن ىأ هءددشو ى دعا ديس مادمناكو ىولعلا ماعلا لاذ هأ نمو

 ناك فب برشا سن البلا لعدن ,رطتو لاب ىأس و فا ءابطالاو بطلا ةلج فينللا
 ازيغلا هذه ابطلالهأدهاشالف صربالاو كالا ئرب وقول
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 ضيا 0 وسلم او حورلا مكح ن «لزموىفاةئلا ضرما جالمع

 نالتماو همز ىسيعراؤبأ بلع تسكعال ونعمل



 (انّشل

 ىوتثم اذكى واالادشرملاسافناب هحورتيبحأو ىرسلا همكلا نم هنرعمم ربصدو ولا

 نمدوألامايلا(شايسا) يدوب راع شآىما فرح شيب ه دو راغئارتدنارارهدمإل
 هنا سم اينالا عا ىلا عج ارعثا غريم شاوذب ردصلل دحولل ةيئاثلاوةيسسنلل ىمأ
 مالا لاوحأ نم بلاغلاذا مالا ىلا بوسنملاوه ”ىالاو مّدقتملا ىدملاذلاذ ىلا ءارع ثم لسو هيلع
 هيلع هللا لص هّمف ةيمالاو هلا متدالو لصأ لع قاب هأوأاهعضب نالاو بتكتت لوأر غتالدا
 مهالارابخأ نمةمند-ل!فراعلاو مولعل اروهظ 0 'ليعدم ف سومو
 ةءاَكل او ءارلا نص ناك وق الج الا لاكر هفاصناو قلملناةسايسو مهعئارشو ةفلاسلا
 انهمو مهؤامسنو برغلاءاغلب اب رخاغتب و امش رتقدفولا ناكو (ىنعلا) .ةبي رلاتعتول
 | تراس هتلر محم هخو هس صرا ارسأ تاب انعرحب نمتننأ ال هنلود ةطقن نكسلو تاقلعلا
 مهتاعن اؤالاربملا-اياشنأير اي رع اشا ذهاولاةىتحاسواراع هتيمأ فرح ما دف ةموةرمارئافدللا
 قولا مالك ناب ةرواونألاندبع ىلع انزناممبي رهف نكن اوهلوب ىلاعت هللا
 هللا انستةدهتنسافةروصل ا لهأ ىل«نوبلاع بعل لهأ ناوبؤل احلا مالكم اريظت نوكيا

 نامز نافروصملاو نامزالا ىضتغم ىلع كيل مَ موكل تازمعملابءابننال
 بالا ىسيعاي ديس نامز واسس را هليزر أدع بلا يمرمايس

 دقاس رمق توح ٠ مكى ديا دخلا
 ىلة دولا ءابلاو ىسشو ىتكقوةدحولل هيف

 ىقإل ايْرع ككولواشيندىلاعت «نطيلىذلا ىأوه 2 0
 ارموك نوح لد سبا وتم نكاو ىدمرساءابلا لا لسوو هوخر ف دودو
 : وا ثدعو يود .
 ند اكل
 2 (انودا) لاقتنالاعسب رسئأرلابحاصا
 للا قو ةطمارا مهلا كبل لم بلل اريثك لاس هثاو( ىنلا) قادم
 اريثكىأ اال طم

 لسق (تدركت) 4 .لضف دريطسا
 قيرطوه سبل (هارتسن) لاكلاو مارا طاوس

 |مدلارمداقمالا (يملا) د ركذم هرنم قلن رهن (دريكن ى) راسكذالاريغ مك



 نركستال ةامفلا لبهللابضغ نمت
 تب دح ف لاقلت ءالراسكنالا

 اذهاو دتوم ريغ لام همم قع دق ا و 2
 (اسدا) مراكش ب ردشار شدا لابخل» راكع كرنانك 1ع اسوا ىرتشملات
 ءابلا شياب رسهتلا انهاهدارألا ادئلاةادأ ب رما ادنعاهضشنو مهلا دنع ةزمولارسكمى ا
 بكر فسو(نانك 1ك ) ريثكتل ادأ ةرعلا مفي سد .سنرعا دنلاهرخآى فلالاو ةسرعل |
 ْئيَدلاوْ>ىرعلا فاكلاب ندثك !نمنانك [هنفلاوةنب زم اةيمعهلا فاكسلا عفبهنك
 اكو ةوازلا ةسب برعا فاعلا عنك يكرتنمو (واكهك) اذك ةنيزملاءالماهؤالماو
 مو .ىراصنلا ةنث اطواك يكونا جك بحلاوة الار شح أر خلا ةسرعلا فاكلا مت
 0 زو مهسأب
0 0 

0 0 
 مك اوول نوهناتاجامو وفم جارخأل راك فلا لوامجاهتارؤستاءاو زنير فاسو ةفسالفلا
 انالوءوانديسكلل لوب يل وروما قرار دكان يات
 دوب اكوأك 9. ىوش»
 ةالةسامورل مورا ومينا تب لاح او هيذتنأ | نوكت تح نيكي م
 هثيح نوكتنأب وهنوكيئوث ىأ بارتلاو ةيئاورملا

 ملال ذسااملامالاموةعيسطلا او سهفنلاب لهما نم

 ا سن ارما ناكل الرضا ارادل ل ع
 ةرهْزلا بكرك اهلعجو اهضس اع هللا تر ءاو تءانوتلممخ ىأ اههحو غساانزلا

 أرصسلا نعريسعو كلذ معز نل بيذكت (نا.ولسر فكامو)
 (اورفكيط ايلا ٌنكلو) هفعابوسوماك ابدنناك نمار هرذك هنا ىل عل ديار فكسااب
 لحتشعا عيكس نم لئأابو) الالضاوءارغا ( رصسلا سانلانولعي) هلامعساب

 دال فاطعلاو تاذهاب ىأ دسحاو لزنلاورصسلابىأ اممدارم ا ورصتن
 || امرنا ىورامر ةزحت 3 هلل ن : ارسل لعل الزنك

 الرشلاو ىس اعلا ىف ءلموتمحلا ةرعزاهل لاب أ سمالاض
 ىلع ذيالهلحو رئاوالازومر نم هعاودوجلا نء سن ام« تلعن املا ىلا دعس



)00 

 ليفور كلاب يكلم اة ارقءديؤي وامو>الصرا عاب نكلمايعمنالجر زيقورئاصبلا ىوذ

 رولان الوموا اديسو ىمهنتا ةصقلا هله يف دوجاا بيذكست درفكامىإعفوطس »بن لزتأآم

 ؛ىنعل ملاعه ناو دسىنملالاعماّدقيرشلا تاغ سلا ناررش لبةقلا

 الا تان يدعو ىسومان ديسولاعلا اذه لهالباغفيكك لررنو ةروصلا

 ,هلا ماع نم سلكت نأ تدرأ ناي سنا همالكن م مسهفوىنسعلا نطاسأ

 عوبلاناتاآلاءالهر هريسفت ل ىربكسلا نيل مضرا ث أ اذهاوهايننالا فرط بهذا ىنعلا

 هلوب*ل بق ىلا باطخ عاقساف ةيكملااحاورالل ابسانم ناك ةرطألا لسأ ىف ىناسنالا
 ماسلا ا موموبهدمب مهم رفدوعلا كلذ اذ هي دهعلا مهم خأو نامل اماما
 قفاوم قس اتاماهلا نم لوسرمهءاجانو ىفا تاعبتو ىفاويحلاتالعتي ىنامملا

 (هللا باتكب كسلا اونوا نيذفا نم. 95 رفذبت) قائيملاو دهعلا ب اتكن م مسهعماملا
 ىذا

 لسأ يف (ترلعنالمهنأك) وهلا الرتب (مهرووظءارو) هيلع اودهاعىذلاوءومهلا
 هللا ةغيلخو هىذلا حورلا (ناهلسنه«ىلف) سونغتلا (نيملايكاولتتاءاوءبئاو) ةرطنلا
 حورلا نا ماس مولا همت زفونمملاي كبلات اهيسغنا «تندحامىأ ةضرآىف

 سانا انولعباورفك) ىوملاو سفنلا (منيملاب كلان كلاو) جورلا (ناهل-رغكا امو)
 نمانالذخوةننق (لزتاامو) رصنلا ةءاع «'ويريجاوهلا تالي نم (رصسلا

 مولملا

 ىلا امج اغتتابامميؤ رنيكتلا نفل ابكر نيكل اىلء) ةءن انلاربغةراضاا

 ىولعلا لاهل! نمام+انبلقلا (تورامو) حورلا (توراه) دسملا (لباس)

 03 طايل ن اهزاو ملا ةءانال ةنالمناب ىنامسملا مل املا ضرأ ىلا اطر هاف

 0 اهماوءالث ام به تيكر تلا تاوهشلا ةكبش ف اعقوفاهءادخ عابتاو ملال

 نيكئماقلمةىوهلا مسا در "ها ايدل ساو لقعلا مما نلا ةلذغلاو صرملا

 اذهاو مم ولفهفاغارأ اوغازاط تانولعلا اوتابلسلا ىلا تافتاالإب امه رأ

 0 ٠ دوب مسمندل هر هزار فروعإط ىوتم انالومواثديسلا#
 ايلا (قروم) اهم هيتأومامللا ةروص لب رقما ىرهولا لاق (مسم) دوام ىا

 ةياك دوج كزو ىل* (دو) هسنم فام لكو ناسنالا أو .ةروغلا ىرهو م ا لاق: دوال

 ردم تشك ) نا ةبمشلا فلارسكب (لو) بازاوه (لاخ) ىنانلإ
 ةقلابل(دونع) ىررقت م اهقتسا (هن)ع وجرلا قلطم ءائعم ةمعتلا ىف اتةروربسلاو نركلا

 اهلاغدارةرهزل ةروسف اولي وت ىأةرهز نار ماىأةروع لسعج (ىنسعما] لعاقلا مسا
 1 ىلا ىقمورلارلاعلا نمل طوب هىأ مطور ثالعوجرو كوك وذم ايفاضممنك اهلكيش ف

 ماع ىهةمةرسحو وكما عماو م ناكسدوسح تنك امد هد أصم نكيإلا ىفامسم ا اعلا



 قوستدرى حور ىو لافاذسهلو ىوثعم خمس نطلاو بارغلا ةيذرل كلو زنذ تورم
 باطالاءانيدةت ثحورةريدسقت (عحدب) 00 ٠ نرحرج
 لدب و اولاب تدو ةممن قو كل :مباطغلءانتلاو باهذالاوهو ندربنم تدري )

 يي زافسوةرملاءال عقب وةيسرافلا ملا ع نرخ ج) فرط (ىوم) ارا
 كلذلا بنام كحورو أى اعلا كذلا !بناج كهذا .ور (ىقلا) ىلاعلا ك(ذلاءانءم

 ترسو نيطلاوء امل فرط ترمص ثن أ ؤلعلا ىلا نام ىسول الاملاعلا ىف:

 مسجلا ةبب صو ثدعامتو سفنلتابهتثمترتخاو حورلا ىضنقم تك نعي نلغسالا ف

 لوا جراب ىدرجوزءلوقسي زهر خسارة يرغإل فرشم قالا
 ةرسحو كس روعراس ىذفادوحولا لاذ نم .عم لوةلا اذه بنس (ىغلا)

 لب وحتوه نسما لف منأوة-ساوبحلاقروص لبلد ةرلا
 يصوم سيو ةرم لا خص مسملااذهتببلا اله نم ديشتسا كهل ل امتي اهم عمآ وهام,
 نسحأ ىف ناسنالا انها دمل) ىلاعت هلوثل هرياغن ىف لات ىربحسصلا نيدلا ميغان

 1 قئاقدلاو ةيتوهالل ا قئافحلا هيفانعج ىنعي (ميرمت

 : .ءلعقلاطب تابت ثك امد رك ذال ككرتبف ىمهتنا ةيتوسانلا
 ةةيقملا نم تضطسهتم ىلا لاع فت كلر ةكئالا ادو_ «تنكحسص ىذلا

 لوغيو هقلب فراعلاريسغا ذه لطم الوهرسثإلل او معاطملابا ديقم تيه

 نعم (سي) يي دوبنو دشر فنا عمال نيج دوان
 اذ ماذن(خسمنآس يب)نوكب(دؤ) هن 3
 حورلا هذه مام (نيا) ولعل ملاع ىلا لما لعن

 اذه لعفرظنانم منام تلع اذا (ىنعملا) ىلف لا ماعلا ىلا ىهلالاملاءلانمثر 1 نأب ىفاسنا

 اذ أ نوكي ىلف لا نسملا اذه ىولعلا نسما كا مادفّنألعاونوكي ف يكسملا

 .ن> أ ىولعلا لاقو ىوولا لهأو ةئ.هلاوءوغل »ءالع نمرتغا نم
 راسخ ىوسسمهبساإلل ىرتثملاقت ةسناوبحلا لكش نم انفو ىولءاهءوشرم |

 لعق (ىنخات) نسما لاملاوولاطااوممغلا (رتخا) يىدانتناردرصسم مدا « خا
 ءاننميطاخترك دمدرةمواطمدع (ىخاتستن) ثيءذاءاةعم بم اذعرك دمدرفم ضام

 ةيولعلاةكسئالا امرها ادوصس مد[ موتو غلا بناب كلنمه سرف تبهذأ (ىنعملا] مهقترل
 أي .هلوف نع لغخآو لوةتامب رف ىف لف (تنأو ةيلف_لا«ايشالاع بهل انولاطمو

 ىرمشلا كزفلا .ةمتحت ىلا! ىرصنملا لاهاي لهن طب رثوىلسح الث مل خو كلج الأ

 ةعمطلارثب لفسأ ىف سأرلاسوكتم بارتلاركعىفادةم جورتلاو بك اوكار ان [باهسأبب



 ّئرادتيدح «فاخابىاةدازودارخا » ىوتمءهلا ليظاين لغسلا اذه نمرثك |لهو
 ئثىالاسأرس دفولا نع لفاغتاسنالادفوتنأ سمالارخا (ىنعلا) «فرئارو هو
 | صنم اانا افر شن هنو نطق نم لا فل ريض تنأنمأ لأ تاريمبلطت
 امن ىوتثم ىناجرلابرقلا نمبهزثر ىاغلا إىل اذه ىففرزصتلاب متفتو ارم
 كلمن ألوفن يمدلاو (ىنعملا) يىمهدوخزا مكربارامج نا هب ىلا مل 6
 تاهجإ »ف ىونثم الثم ةنطللاوةررثلاو ةموكملا,ىنمءألمأ ماعلا اذه ةلمحو اعلا اذه
 ا( رشا ادار فقخع 1 ) رطب لهل بوش همر كرري

 ةمدرغم عر اشم لف سك جئلاوهوةيرحلاعابلا عشب (في) «رلغةيمقلا«ابلامش

 را 201111

 ىلع ثمل اذاعم ارلالفلا سعت ا؟ىلاصنوقف متو نمل لما ذهل ستلازا مهنانالومو

 سس 'مكيلء تءلط قدس ميواقدي 4و دش لسد ىلع عيتاد نا ذك اون
 ىسبي ىو.لا ثم أولع كداب و مكر هام ناكولو يلابعت هللا ة حجب تارارحع مغبل

 (داشإ « دارس ايزاادخ اد ثسين ه رارقدصرا نوح دزودوارزو إو ىوشمرأ 52
 لأ: ةذام( رازهدسإ) ريزولاىا هر زوو (وأ توجد ذوو) يذولاكاهدزو
 'نم ( رارشألب زاز هللا (ادخ) هرسكىا
 ىراصنلاموماري وزتلا نمريز ولا بوب انج او ماعلا مب جى كت

 هتاوسجيانكر هموهوذع تارذ نمةرزب هم فل ةثامو ىلاعت هلا هوي ,
 :ئاطا لطلا نم شاعلالمعوهو كااسلادوبريزو لع

 9 ىونشم رورسلاب ءذعو ةيكلم لاي هتب رشوروضح اب هتييغ هللا
 الهو (ىنملا) يدتك ثب رشاربار هز

 .ائيسلانملثاقلا سلا لاذ عهقالاعمو ةمكح ةدساكلاتامهرتلاو

 منك بابسازاداوراهرهم « نيعبدزاسارزبكس !نينآ ف ىوشمة بع ةعرجو
 رك د ءدرغمع راضم لف( دزاسإ)ن ارهظمءانعم ىيكرتفسو (زيكسنا ناك رالاذ

 فكدارسكب (بك )اه( تاور) بح علارتكير ممعمج(اهرمم] هل لع بئاغ



 مي ناطلا كل اذ4 هَل هك نظلارهظاو (يعلاز دقاناوهو

 احلا تين دسحلاو دخلا باب,سأ نمو

 هديعفرب ( ا هزه دزاسحو وأ « ام د 2 8 قامت

 دا ا قوما لع ناةررشنم

 "سا تع كي لرد عزجاع ل هلا

 :مايفاذو. م ةظفان ماى 5 هي
 وهو ناطسفولا الاب فو امتتالاخ ف (شنالابخرد) ةدحو ماكشملا

 ,ذ ارهوح ضرعلا تدعتع اذا كلنا ىلع تالابخ اهنا لوي 2

 معلا رك مهطعنو ثداحر ذالاو مدتووفاغدفائيسش تدةتعاناو سكعلابو رهو هوخا

 قردأ الاولين ءاولش1ةانارح مهر نوك اش هك فونوك اش مهذءابشالا ثوبث»
 ادرك

 اع( اطبع ا/ولاو بابسالا ىضتتمولع
 بيسلل ىلا 0 ا

 :اهمكحو: 1هنادارآت الآب تنمو لمعلا [ىضتم ءىلء ىلدامتعاالرممتمو ىودو

 بايسسالا ب دسءهللاو سد -ّيبلكل واقر هالله نان عأ للوذأ ىاط فوسلارانأ

 ارغالاو حلاو 3 قارحالا مدم؟ |هذاختاضعب ىر اولا مالا كراع الاتي ظن اذان
 تغتابالمشام

 اناعبا انتا ضالا طاتسادبحونلا لو يراهم كارت نكلراهرك الو بابسالا

 لس لو أ ىأ (ل-رلا نءاعدب تك املقز فاح

 لعفاكر تا مأ ىدلب نم جرخأ اسندلاىف (مكبالو برع شيام ىردأامو) ىفوبذكت فيكس
 0 مكيف مأ ةرانطاب نو ايس

 .ىهتاا ايش ىدنعنمعدشااالونآرغلاىأ
 نآركد دركم ف ىوتث«قراستلا وق لالشا فرخ اركبريزلاراهظان اس ىفاذه يىراسنت

 هاثعم مولعم 'ضام لعف(تدسب) هت تدشن تولخردو تش اذكار طظعوم تسفدوخ زاروا

 ركمرك ع



 الرتورخآ اركم ظرهدنع نمريزولا الذ( عملا دعت تسشننا دكو ل رت تشا ذكباذكو طبر
 ةولدحلاثاراشأ[الوموان ديس نكلر ةمرح ةلف حلالتخالا فنا هلعأ وللا ىف دعتو ظءولا

 دئكفردتاديرمابإط ىوتم ىراسنل موقنعريزولا الت اكى هىتشأل قاذنا مظعت لحألا
 | ىأةرارح قوشأا نمديديرا عتوأد(ىنعلا) < زوما كب لهح تولخرددوب « زو قودزأ
 ارادندشءئاوبد نخل( ىوتم) اموينيسمخو ا نسرأ ةزلفنا فراس نأ. هتيؤرقوشأ م هلعج |
 قلفناو (ىنعلا) يزولاعج ارريهش نيعضولا ف (واإ م وا قوذولاةو لاح قارخزا هو اقوم
 صه ىرازو هالا» ىوتشم هقوذوهلاقر هلا نارفنمنيؤرتتعرب هال, نيناحما وراس هتوشن د

 (همه)ينالاو (ىرانو)عورشتلاوه (هنال) جرود ثولخردهتشك تضايرزا « واد
 نس (تضادزا) فانا عاربصملا ىلا فورصمريزولاى ا محار ربعش(وازاولعن(ةندك) مهلك

 ةراقلا قفراسودوننالاوع ريغتلإ نلعات (ىنلا) ىنغاكأ (ققود) راسا رةشارلا
 كلال_!!ىلءب ور تحس! ضرعم فانه ناك الوان .:ممة شاررلا نم

 |ناكمال ها غاو هع ضنالو ة هع نوكينأ ناكمال لزتعا نم لكباو رتشب النأ د شرم
 لاعرسشلاعسرفيال سان املهءايتادعن ة.ب يشلاىلءهلاعفأو هلاوخأ قباط ريدان
 شك اصعفف « رونثسينا .:1بمك لج ىوتم لام لكى ةريصبلا ىمعأ
 نود )ل يلدلا هدار أواسعلا ثح اسءانهم كك فتنو# (لمك اصء) < روك لاوح ا دوب

 انينأيرونلانآلا ترونال لرمغ» رب زوالاولاقو ”(ققلا]يعالاوهروكللاو نوكب فيك(
 نيزاشيب» ادخرب زاومارا ارسزاؤل ىوتمنهلولاَوع وكي فيكليلدالووكلبخ +
 | اذ_هنمدزاهلا“ اشرل أ نمومارك الا فرط نم (ىنعملا) ب اددوخ زارا دمارام
 ايسب «رتمبادارامو ينال طوحأم طا ىونشم . كقارق ىإ_عانلةةاملال نالالثءاندعثالا

 نا ىلع كلطمراانسؤرىلءبرماناتنأو لافطالا لم نحن( ىنملا) ميناس نك نارتسك

 7 ىوتثم كتبا لطف انلءحا ىأ عقواو مراو حضيندعمب سمأل «قنارتسك
 تيلنيبحلا نمور لات (ىعلا) متيتروتسدمدم نوري كيلو تبنرومنابعزا

 (ارسادا9 ىوترو لاو قردان نةراش .نذابالاج ورح فن ذاالو كل
 | صوصتاونأ«امالاءالؤه (نللا) يدم [تعانتردنا ديرعداو هديدما تعاذ وذ
 نيلئاق مهروصّب نفرتعم مهنعات_ثرامملال اونأىأ ةعاتسالاونأ بالطلا٠الوثهو ةعافشلا

 رك ي(ىدلا]«مترتلم دام دو لدا «مركىارامسستج دب
 |ىكيم اونو ىوننم ءاينيلاو بلالا مانيش نأ, مهلا تغلااذه

 ولا درسى أ ومد لدزوسزا



 « ماء دزرخ تحوخر ا نكسما اج

 اوفنز و ىلع (وخ) ف يطللا
 برشماهدروخاذكو مان دشعا

 املا مالا ىسعم رك (امم) ماهنتسالا ||.

 مانياونابقاكوم يكرم (يك) كا
 0 درك ) كرش (قنف)
 دع( اشار شلا نب وابل نعد ”الؤه

 كةوهاوج قش رد 4 جف ىرتم لمام
 ى) نتا (يها) لثم (رج) ةسويلاف (ىكشخ
 ءانعم

 مما

 ,ىلا طاراكملاريزولا لاق(ىنعملا) راغتاو يلا

 يرش 2.

 كلفوجت عم ءنكرل ذم انلمذ(مباءدرك ]اعلا ءانعم انه
 قراغل اه دع عم برشال اذكو هدروخ لكالل نولومي سرغلا ناف

 كمالكو ءان دّتعا نخو (ينلا) قابلاو ايلا امد قراغلاو عمجلاو

 | ىونت.كنقراةمىلعردفئال اذ-موكنةرعمو كنمكح مالكن ل نم

 لوفت الأب هلاثلد كن( ىنعلا) م نكمادرخارزو ما نكريخ ى.نكماماب

 ارم لددهدىؤط ىواثم هن اريخأتل ىف ثالدغل «ءدئالو مويلارملانءفأ انعماقملا اذه

 قمم هيفوبلقلاىلسي (لددهذى) ينالسامو رارغ اهدرك قف ه تالدزتك
 ءانعملوعفملاةادأ ارو باطملاةادأ مضلاب 3

 ول الب (تاطف) تيبلاةيغي هيلاراكلاو

 نوكي نأبءامضر بالا ىطم!لهر (ىعلا) اووكي «دراواولعتب
 2 : نم لرمغي سمالارخ 1 لثع مهدعكتل

 أرك ذمعسج عراشملعن (د:

 ءانعمرضام أ (انكب) لانس قمل هبات لخ دنون رطضب ونوكر تب
 ىأرذاسرمأ (رادرب) اكمىأ "اسما ىرحمل مسا ىوجلا مخ صرح اورهلا !نم (

 كنقواةعنويرطضي لما ل مس ايلا لحاسلا ىف مسهتنج (ىنعلا) طابرلا (دشي) عنرا

 ثنمكح ام م.ملءرجأو كا ةةرعمر م طابر مهل عتفا نآلا هام مركسأل لختالو مل مهئانل مدعو

 قاذعإب (ىنملا] «سردابرنارولخ هفادشا 2 ا
 نا ىفاده هاردي مر زونما مند اني غمىنا لأ نكمها دشن دحا نكيول كلم نامزلا

 3 وتسغك ناكر مم ىأ تاه تفك ف وثم ني ديرملا مالكذر ب زولا ع فد

 (وكوتفك) نيب رب قرا ا وح شكو
 نيولغداب قفا دشرئاكه تبع نذل

 تورو رغم ولف م امالع اواغةيناةرذ الاون اللا لونو ظمويلاطر لاملاو ليغلا
 هبني ف ىو «لوذيو ل دشري ما ةةيغلا نال هلاقلم نط ابلانذايعقسا كل اسا.ةروزلا اذ

 ةلطملااوامفار اوعش(ىنعلا] يدل تدربيدو> مثحراس بهدسك نود سح شوكرطأ

 ل

 هلا (ضغ)



 اومن ةئملابلا مكتاذ 1اوهتفارةرهاظل | مكسعناذ 1 اود ىأ«ىنالا سان ذ اف
 نماوعفراىأ مكريس جرا س حلا ديق اولعج اىأ اولعذاو ىلاعت هلار_هأ ت املك
 ناف'بو.لاةدعاش1نودعتنو ةريصد رصن*ىضاتادوقلا سح ةرهاظلا مكرتاذ

 (رك) تسرك طاب نأ, ارك نءاددركنان « تصوم شوك سشوانآة بنبإلا ىوشمأ

 سأرلا نذارسسلا نذا ىهو نذالا هلت نطق (ىنعلا) مسالاره نيعضولا ىف ةيبهلافاكلا متذب
 مكحرهظيالىفامسجلا مك عفرتلا ذا ىأ ءاعم نملابلا نذاءامداولعحتول را نذل ١

 لوفي وديا ذسملورعاظا مااتسرل“ فوةوم نطابلا مهلا اتغنا نان قامورلا عملا

 لات(تركف) م ديونشار مرا باط ايو ترك ف ىفو شوك ف فوسح ىفإل ىونلما
 311ه ىلعف ةركشفا اوركشلا مسالا لمأتلاركسةلا حاهسلا ىف
 لو نذأ الو سحالبازرك وعلا اووك» ءانعمرك ذم عج مأ لعذ
 هللا لاقاومعساةةئمطلا سما لمقاؤلا ىصحراباطخ ىتح ىوسلاةبحم نماوصاختو ة:ءطملا
 لاب (ْمل ر ىلا يحرا) ةنمؤملا ىهو ةنمآلا( ةنثمطملا سنا اهب أ[ ) رمفلاةروسيف ىلاسعت
 ةعماج ىأ كلمءبهقا دنع (ةيضرم) باول (ةيضان)هندارا اود سهأ ىلا ىأتوملا دنع كلذاهث

 ىلخداو) نيملاصلا (ىدابع)ة لح( يندم آسعلارقاهل ل نيو نالاح ا مهو ني دولا نب
 ب - تةكر ونه ىرد ىرادىركو تغك. انه ىو ءاوب» تف نيلالح ىهت

 ىلا ةورسمةيرللاةاداردوباطغلا الا( ىردإ< ردسللب ابلا(ىرادع) مكي
 وا هما النا ع ةعار(ىوب) ىوكلا

 5 !!ريقو لاق كنا مادام (ىنملا) باهذلا
 قاتم ىطايسم ازور تو رسل كوش وذ .كلرص نمو نملابلا|
 (ىنعلا) قوف (الاب) دو-وم(تسه) نش (ام)رهاأفل اهدار جرا (نورم) ماع

 ءامسلا قوفدوحوم نال ابلاربسوءامتلاولعيالو ضرالا ىف بهدي رهاطرمسانلعةواناوق
 اريسيلا!ميقرنت4تقلخ ل ءاضعالا كل فرسسف ساوملا نملابلابو ءاشمالا_ماظاارأر
 ساوملاب لاتمريستقاندلاءا سلف تت ا ضعالار دوجول قبب وجورلا جرت ناب نملابلا
 وسع« داري شخزك د مىشخ س>ط ىرشم هلا فرت مارب جورلاو لفعلاو بلقلاوأ
 ىناتلا قول وألا ك كلنا ةبسناوأ ةيردسللءابلا (ىتخسح) مدا ارد كايداج
 (دازب) نم(زك )كار( هد) .ةتروصره الا نذسالاٍلاعلا هدارأ أوسبابلا ل شحلاوةيزدسلل

 (دا) رصاا(ارد) ىلع نع (ي)لجرلا (ىاب ممللاحوروهو حورلا ىسبع( ىسم حور) و
 قره للا سمل وأ هتماو السبا بوسنلا سما ىأرىرعاظلا سلا (ىعلإ) عضولا
 دوحر ولا لوب هاكرصلا ىلع روش حو ,رلاىسيعامأو ةسوببلاىأ امو ءالهتسوبن ىأرا
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 مدفعشو حورلا ىسبعامأ اأو ىولعلاملاعلابهلعمدعل لغلاف قيل -ل!بارتلا نمدلو ىذلا

 عم سن اولا منال لا .< بارغلا نم هلو ىذلا نال عملا لاعوهور حملا ىلع هتعزموهتمه
 همس ترهط حور اامأو ولعلل نارب_طلا ىل عود الف سنخلا

 .ريسإل ىونثم لوبا ذهلو فيطاحورلاو فيثكد جلا
 الانام ملال داهن ابرد لدردأ.ناج
 رعلا سو ىف هم د_ةعضوحو رلارعسمأو هرو علا عوهو بارتلل

 ىقاعتهللاوىرحي هفصنو ربهم هناعماج اغزربناسالا نوكآدوهشل ارح ف صاغو سدقلا

 (ربلا ىفمهاتلجو) قلما لا دنع او قطنلاو معلا (مدك داق (انمك دقاو) هوب همك أ
 مه امسسخ ىأىربكللا نيالا ميلا :نلالح ىهتا نفل ىلع ( رصلاو) باودلا ىلع

 وهو ذل ارشالاربح نم مه-رغتةماركبا
 .ورو رفاكلاو نما ابن ىوةسب

 و بدكسلا هيلع لزتأو ل سرلا هيا! لسرأر
 نم مهانربعىأ (رلاوربلا ف م_هانلجو) نيئءيللا دابعو.«ايلوأو.“

 ماهطىهو (تابيطا نم مهانا ”الإل حاسما ةاحورلار حو .ةبا

 نسحب مسهانا شفر نوب رثأا ةك.الل ا وز ول تاغشاكلا بارثو تادهاشلاا
 هتللار وب ىهو نام اا هلو يهب تاقولخل ارا :ام-اوالب هارون لوبقودا دعتسالا

 لوقياذهلو١اشب نم :رود هلأ دَقكَروكَلََوَو كف رولا فغاضن ل سوو كل-اذان ىسهتما

 (يعملا) «تشدءأك ايردءاكر هوك مالا« تذددك شخ هرردارع ع .ةوجإ ىو
 ”سؤاعلاىلا ليلاور لالا ةعم مح [سزانآموةروصلا ملاع ىف ,ةرةسوريلا فر معلا بهذا
 لاياتاو موئلاو لاخلا اركقلاو لامآلا لوط الفلا ى اشمب ورععلا ىفاضعن وليطاو اض»ب

 لغولاذابي ا تس قب رسوملاوىوولاوءارمألاو عييبلاب فريم لب

 ًاراردج وم م تفاوت ىعاوح 1 راتآوي-بآ ف ىوشم رورغااراد لرتستوؤولعلا للا
 ملاذارصلا جومتنأ قاف: ىمو تا اءامتنأ دات نم ( (ينعال) يتناك ثيهاوح اك
 ماء نا انا *تاقنافرارسالا رب ىف صوغنالو ىسهلالا قش ااررلاو ةولم ارت

 ركوب هنو هوك ان جرمإل ىو لاق
 ائمهو بارتل ىلا بوسسملاج ىلا (ىذلا)

 أركسووعءانا ىلا بوسنلاج وملاوذي
 باتك اوذيمذلا قالخالاو ةيداعلا فاسوالاعفررهاطلار هأوسك بنام ىلعوملا ءانفو



 معمل

 تاسبثاوللعلاوتافآلاةلازارئارسلابابرأ وحو ةدابعلا ماكح ؟ةماقاو :ديجلا قالسخالا

 لج حلا لاعفأو ت ايلي هموسرر ةاعف أو دبعلا فاسوأ عفرةينرملا هذه فو تالصاوملا

 ةدحولاى ةرثكلااءانفاوهو قيضااوحلاو مج اوتو ىلاعتهناقالخ( ىلقل !ىأالعوا
 تانوشنايعاللناف نايعالاى لا دوحولاتاءاضا اقسادبعلانيعومتو ةدويعلا ومو

 دوجولا نالادبأ نيعل امو ده م تابول م ىسهف ةبملاعلا مكي دد اولا ةرضحلا ىف تر

 ةمولمااهروسن واجر هاظل ادوجولا ىفراث 1ةيودعم تاكا موك مىسوفابفرهطيلا

 لاعفالاو جرامفلا فدوجو امل سلة بسنت ان اضالاوىلاهآ ملا نيءالا سيلدوحولاو
 |ووقىلاهتوحلاالادوحومالو لءافالنرثؤي المود عملاذادوج ولا ةعدانالا تسل تارمثأ لاو

 | رابتءابدوب مل اوهر ةيئاذلا هنآ وهىتلا دبعلا ةروصإ هديقتو هنيعترابتع ايدباعلا

 ذا تيمرامو ىلاعت لافاك دويعلار ويم دبعلا اهم ىل عقاب _ب.علانبعو هتالملا

 نا(مانل وز ىنشملاءاضتفا نم يلع برالاو قوذفاهاليتاركلاو برغل نكسنو يملا

 ةثالثثاءالووفنابءألاو ةفرعملاو بلطلادوهثىنفي وقحلاربغىم كلا فادو مت لسمضي

 نه رردونىركسنآزاىركسئير دانإل وشم لاقاذهلو ىفاحرلا برغل تابحو
 وغم اىوسام ةبح ىف ىأر كميل 3 كن دام( ىدا) روكو ن ىاسن ازا

 تاذللا.ناركسا اله نمثلنا مادامور ومس أو. .««ْثنأى ملإلا علا نم ىذنتا ىذلاركساا

 باطغلا ىاج وتس ءايلاورب رش ةرخألا لوح وهو ماملا لاذ م تنأ ةينامسملا
 هوا ق4 ركاب (ال(وكروكءريدقتر وكلا ةةورسع م
غتسالا نمديع:دوولاد.ة ىف هبحاس نأ مادامامئاسو روأ اس .ءرأا ورخاوأانويتد

 قار

 تاركسلاقوديق قالط الالاعفنركيال «الدو مثلا نيم نمىعأو تاذلا ىدح تاس

 و رابغنرح دمارهاظ ىو 0 تقك ىو. ىو رايق دوحومدوحولا ديت ١

 ةدمرايغلا ل شم قأ ىرهاظلا لاغلاو ليما اذه (ينعملا) يراد شوه نكوخ شوماخ

 نان صراع قطالاو لسالا وه تءصلا نان لمعو ركفتى أ كام ثلسم او ؟توكشل دكا

 ىطنلا ىف مزالفكغلخ ىذا اثم أو هز همااعوجرلاتدرأو تير دص هممْؤمْللا د

 |رركس نا فاذه مواتر تامرعدرركمإو لصالا ىلا عجرتل ىلسالا

ي « وح هنخر ما .-ىادتتغك لجو ىواثم ةولهتارسكل نابريزولل نيد مالك
 ن

 تلال( علا ]عادلا (بي رف)ةجرفلاو ,ىشلاو خللا (هتبنر) © ىوكملماءافج نباوبي رفا

 انءمء اجلا زهو ةمتالاتا عادلا . ( ةصرفلا ننغمو حر ذْا بلاطاب 0

 تاوذ (انزاج) جهراك توقردتنامرعشر « هرابتةاطرارأ اجا ىرشم هعفتال

 تاوذلمح عش (ينعملا) عضداثءم سمأ لق («) لاةثالالمتىتلا تاناويحا نم عم رالا

 عيرالا

 ندركرركم



 م

 ةةةامالءاد حف لكنالو مهترفو مموفردخءاًضشلا اهلا لعشر دزئاو نقار عب رالا

 « تاك ى رجا غمر مشمعط و تسي وزاد غرر هأنادإو ى ءونثم كنارف قيطخالاناف

 الواو ممخور(تسيو) ادن اهات( لك (غسرع ب نإ

 ءاكلاونياوىتماهانعمك (ثتك) ةدحولاءابلاو نيتلاوه (ىريجنا) ريم اةادا

 هرادقمريط لك ةبح (ىنعم ا) ةد-ول] نعشوللا ف ةزمولاو 2 .نبرطشلاف

 الة دحاو مم اهعلب ىلمردغب الربط لك نافربط لك ةمعملا ينقنت تجر دفمىأ

 (يفلا) مربكهدرصتا ناز ربك سقط ه ريشعامببىعدنازز ارزق ؤو ىرتم
 هنالزيسمللا لاذ نمت ام نيكسسملا لكطا اتا ض رفا بيلحلا ناك .زمخ لضأطلا|ٌتيطعأ نأ

 اىدتبما طكباشل هبي اللغطلا ناك ماو .ساننلا مكث نأ ذلك همهقرال

 وأدامالاام ارو وس الر ارسالا ضماوغ 4تم شك اذا كنا ىهتملاهيشيالا

 تق الذ ترولنو ىهتئاو»داعمومأ ديسرعت ةمترادغس تما ناسا

 * نازاده درار اهادي »بوح و9 .ىوتم رظنتإلا نلت جاتعالذرارسالاوئناعملا ||

 2 الاه اضنأ هانسأج 0 0 | تارت اووكبلا »وك |

 نوح هةسرأنر غم الف ىوتما ذكه نهجار ليي الو ء م ىلا جاتالفزيمللا بلاط توك

 قتشم(هتسران) حاتملاوه ةبهجتلا٠ ابناعتنإ) اهدوشنا ردي ره ةمعأ « دوشنارب

 نوكب(دوشناري)الءانعم (دوح) تسل انعم ألا :اداديلع تلح دهارلا مغيث نما

 أرمطلا (ىعلا) هلةفزانوكت (دوش ارد ) :دح ل نيعضرملاىةزمهلاوةرولا(ب 2 رئاح
 لاكلالبقدي للا اذك هلذسرت درر ملك ل ةحفل تركي رمطر اى هحانج ثين يذلا

 توحإل ىونث»٠ فوخيوب رطلا نال ىوهو لالش لهأ لكل اسرتشم ناك«
 حاملا فأي ريطلا نانو (ىنال) هدب رالرريغص و فاكن وف 6 دوضتوا

 وشم تاس 0 ,ةدحاثحا

 دشرمايتنأو يملا م ارامشرك دك اغلا ءارومد#
 0 كمالكوسفئلاوناطبشلا دميب وتكسب كمن

 كناقداملادشرلاةمالعاواة مال ماسة ةالغماهلعجبرأ ثمل رف لخ د ىأالت»
 هلق هى يوتا توج توها لوف ف ىو لانا ذهلو ترثان صنت هيساذا

 تان رك ارح اثبسب و املكتمتنأو ىنوتاردنرحتسرعبام ||.

 لاقي سلارسكم(مل انارابوا» ىوشمارعب
 تحي ةكم يلا عغب (ثاع) ةعداسلا"اهسلا رض ةمعتل ىلاقو مه مما ىرهؤم ا
 نماناربخشلعم ضرالا (ىغلا) روثلا عبس ا يضرالا ل مغر وت ثضةعم انا ضرألا

 نم دعب أذا



 سهلا رو علطمثلنالا «ويبام كلهتلا يلع له ثلمسلا تحل امسلارو::
 |عامتايوكسل اة باطمنالةيولالا تافصل ارهظءوذ

 |ىابتعاالف لالثالاب
 افرارامون قال قوام لوفي واذكهمدشر عد ةتعينا لالا ىرح الان كيلفل

 عم كرمغب كلذل ا ىل_ءاذنا ضرفول (ىنعما) يتسيكيراب كلف نيام ىاوناب
 ناك لووهةوعم ىأ كيلا ةبسنلابكلذلآ اذه4الارق اين ةرارتعاالةلط انلوهف هموضترثك
 كالنالا (ىعاا) مار اورتعفر دع « ار الال_:ادوبت عقر تروس ىوتثما
 هللاعمسل عتادارأ نم. .ليثاك ةغيظنلاحاو رالل ةعفرلا تهم نكءاوةدوحو«ةسقرلا روم

 اك هللا مازناكنف مم> اور اوةظنو ىولاة.< نماوغرف مخالف ّوهتلا ل هأ عم سلصلف
 يعرب رداهعتج ٠ تساهم جىآر تعقرترو 9 ىوشم لاقاذ -هاومههءوه

 ىف ,ةماس>الاوماس> الا لحال ةعفرلا ةروص (ىنعلا)

 ادنعركسلامسالرا :عاال هاك ىنعملادنءةروسالرانعا الو

 لوةنا ىف اذه يمكث ىعارتول كريزو نفل باوج ل
 نك وك ذو جئتم الزنال
 عن ةسرامملااوكرنا ىأ اشي رط مكمولفو مك اورأ ىف حصن اول هاو اهورست مكميج

 مث ضراعبالىذلاوه هيةيذلا ىف درملاَنالىلءاو هرمتالو

 19113 يكن اول اوم دنع ميا ةمانا ةزودسالو
 |نماراعتام وكب كه نيمادوش مهم مدماز ل ىوشم كلذولو لاب اهوءهساوح ولاعب
 قيدصتلا كمرلباضرأ ءاممسال لوقأ ىف ضرفولو موتبالنيمالأن .|تاكنا(ىغعلا] عنز

 ىوتثم لوي ودك يا دهلوديرلامزلي لور ةمدتا دى هنكلورب زولاناسل ناك و لوأ هو
 (ماك) طرشلا ةادا(رك) ازاو تحزن مترو تس راكنال؟ 102

 طرشلاة ادارك ا نمةغمخعرو (مقرو) ماهمتساةادا (تسح) لاك انامانعممأ لاكوريدَمب
 نك !مناواغلباوةحزلا» ذهام لاك لهأ ىأالك انأ تنك نأ (ىنعما) نك الءانعم 5
 اردصيالهاللتلا مهسسيلءبجاولانىاكتررقأ نا ىأ افلاو ةمحزلا هذ هام لاكل هأ
 ةعجزلاةدئات اف ناسمتلا الاص:[:1| نمر دهبالو اضقان نك" أ ناو لاكلا الا ءاكسلا نأ
 ادع مهاوخ نوط ىونش. ةفل انا ونعم يلا مكلو ءاغملاو
 لوغُ .زهج راغرب أ نأ باطأ لأ (ىنملا) ذو ردلاوحا موفشم كدا

 ٍضارت_ عانس فاذه_ جب ريزو تول رب ناديرمضارتعاإو نالابلاو بلقلا لاوحأب



 ىأ ةمجلاتلاق (ىعلا) م تسينرأب

 )ل ىوتم راغال ذك سياتوتذالال
اود) كقارف نموت (قارفنا) اننيعأعسد (تساهددناتا) ناو تابت ايمزا

 (ك

 طسونم (ناج نايمزا) فورصم نب وننلامءك.1 ظفل ىأ (تتما1) ةيكابىأ بك اس

 ء؟انحور طسو نيو بك !-اننيعأ عمدكقارخ نم (ىنلا) رهاطءانهمانه(ن
 لتمللا ىوتنم كلاذطأ نحتو نمش

 قنءادانوتلا مش (ه

 ير ا .ىقنلا

 نسم ا لفيرلولو ىكبي نكلو تبادل ادناعيالر ذطلا (ىنعملا]يبغلاو هس رعلا“ ايلا عيشي
 نيب معيار رقتاذهو نيع انماربا نوحي نأ نوججار لفطلا لدم نحنو عيب يما

 ارهاظلاىلاروظملانم لاغتنالاربرغتلا يح هأدمرسهفا تتناك انو دب رملاو ديشرملا
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 قرم ور ماسح وجا كرما ارم فلة دحواوأع
 ةلآ(معز) تنار( قوز روقان (مكتح )رن( يح نغ ) وكس كياز

 (امزا)ثوصا!(ىراز)ب اطل ءرحارف«ايك ثا ليت ب رمت (قزيم) رو |:| ىلع برضا

 هيلع برْسآتنأو روت الشم ةظح لمثل[ نحت (ىنلا) فت (ىكيم) باطملاةادا(وتزا

 نب رهاظ دش ناإكنف قفا رم تن ماي قي اد رألا طخ وشب هناك

 ىمهولا دوجو ىل< ةمز ب راضتتناَوَرْوم ل لتعٍكد ّيعغ تاخذ سلار »ا هسالاب

 تثبأو تلنا اننأت وصلا ةفيقم ا ىفو نم سيل توصلان نحف التن ارو

 ًاوجام « تستزامرداوو مبانوحام» ىونشم نولمعتامو مكملخ هاو نلئاغلا قدسأ
 لوم اكن حنو كنمانبفا دصلاو ىوتااوىاتلاكنغ (ىغلا) 0ع

 ىلاتالاحطلاو ةيناذفا ثا غص نموه ىذف اكل ءالك رثأ نم انما

 أوه ىناكمالادوجولاو ءاثف هيلع أر ظبالىذلاوه ما ادوجولا نان
 2 [رخآ اهلا ماعم عدتالو) سصسقلا ةرو_رخآىف ىلاعت هللا لان .كعأرطب 0

 الا بوبحم اودوسةمالو بولطمالودوبعمالىأ (وهالاهلاال) هنالترخآلاو اين فاو ىوهلا

 هلاذ(ههحوالا) هتردقرو دئسدك الهاو كاالهلل البان (كلاه) هنود يملك )دلامتةتاذتي ,وهأ

 و تامدرب رشا مر طوحامإل ىوانم اضيأو ىربكلان فلا من يبوتارهظالا نع لاعتأ

 ,وافلاوتسلاغلا ف نمت (ىنعلل) م تام شو ىا تسنزامتامدرب

 انلاهفأوانلاومالو لان تنأ ةةسح هتاغس نما, كلمة دلغملاو ةدلاذلاو
 جب رطتلا وشم هس
 ل [نحتوانلاوحأو



 كي نيصلخملا ةممز نم نأكو 0 ل
 ”رل سوا ذان يظعر طخ ىل_ عنو هلخلا ليقةيرشدلاعافنرا
 لاتاذ_هلوماللا عشب يصلفلا مز سدكو" ىدبالاءامبلا ةقلطلا ةدحرلابل سوو رابنعا
 ةلوشمىأ !(ىنعملا) «نايمر دوتاب مشا ثاءاعك ان « نان ناجاراموت ىا مشابك امو ىوتنمأ

 0 انو طرا كمسيوكن تحاتئايل ةعأا نع رجورتنأ ماب نوكن
 (تملا) مام نازلطسوسرت ه اىابتسو رباهمصانإو ىوتم لاغالاو
 ىأىنافلا ىرتقلطءدوجو تنأو ضحمم دهاضب أ دوحوو ضخ مدع نحن ثيح نم نمغ
 جراملا.دوجور جراما وحول ةشار مشت ىلا ةشانلا نايعالا ىلا ةبسنلاءمدسع نحن

 دويغمتنأر دال اهو مو دع ة يملا 0 ,نكللوا دوحومرهاظلا بس اك وو

 ٍخيشلا لاق ىاطم دوجو سمالا سن ىف ةيناغلا 0
 هناصسءلال لطم ا دوج ولابفوسوملاو ان .ارالعا تاسو تملا نم سداسلا بالا ىف

 لولعس خدي عمت ةريسغ سبل« دوج دتذكيوح و موف لب 4 ءالو ئشلالواعم سبل ىلامتو
 ةضافالا نموامع الل اعلا ةل هوه نول ةقسأل ل نأ يتلعلا مدع ل دمت فيكل يف ناقتاذلا
 ةردقلا اوركنافمتاذمزاولنمملا.إل حادا تاناو يصوم دية ءوهف لوألا لمعلا ىلع

 مدقلاوبهذوإ املادوحو بعقل اوجاع يل

 دوجوم ىلاعن مان العا لام ىفانلا بابلا ىف اذه نم هناسوتف ب يلا

 لاعلاو تالول علا قلاموهو د ةلعالو م نم لواعمالو هريغن دية رمش دوجولا قلط هئاَذي

 مدام اسمع دعب
 209 و عريش لو ناريش مدل » قوم الث ثئدابم ىلعر دقن فيكض دوو

 لجو ج ائلاو مالمع الاىلم ةروصمدوسأ ن كلوا دوسأ نحن انكولو(ىنمملا
 انتاكيانئاكرحانأىرملا 0 0 ةرؤصلادومالاث#

 «اوولاو مسا (إ) رهاظ نم ادبي راب 7
 0 ئافلاوهةرم لم 9



 * || قشاع « اريشست ىدرغ سا

 مدعلل دوحولا ةذارعط تقذأ ىأ مدملل اير أ داحص دن كو
 قاثعلاو اباوالاوت اننالا نايعأن مدوحولا ةحئار مشتل ىنا ةثباذلانايعالا وهو ىف مالا
 « دايو لت « يكماواردوخ ماعنأ تذاإ9 ىرتشت كلاقاءلزالالزأ ىف ءدملا تاعف.

 ءاتعمركذم در رشا ىن (ريكم) عئلاامدارأو فلخ (د) < ربكم .اواردوخ ماج

 .[| كاطع كئاحا ذا مسمعتمتالىأ عنئتالؤ اعلا نم كماعنا ذل (ىنعملا) كلسمتال

 2 وشمل ةرع«لغن نمى علا باب-أو مزاولمهماتالو

 مهتمربقافقسالا بقمارمتلا كد يبحر كل الخضر اعم ىلع مهلةردنال لرهشب نور وهتمو
 ارش ىوتكببعيلا لكون نتالكر مج مجركسأ بنما قلخ لبقو كلاباطء رش
 ارطأتنكتالىملاا (ىنلا) ع ركتدود ىاصرو ما اردلاو رظنامرد نكمامرهلا
 فطللا كراكرأ طلناوو سلا هك دتكل انفكئاطَعوتلمارك !ىفرظنار مان ذخاثنالوانتالز
 | ىسولاا(ىعلا) جدونش ى ام ةنفك اون فطلا هدو تناماشأ زو مدوملامإلل ىو ءاطبلاو

 عمسنل ىذا انس ومدي وري ىذا انمالكمم-ك فال لامار ناضاةن نكي لو نكن نخ

 رحاع هةر شأعن سيب دشاب شنط ىوثم ىسهل ان انل كراهطا دس .حانن فيكو

 ءابلارمكي (شي)اثلاعارصلاىلافورصمنوكبءانعم (دشاب) يي مكشرد ءلذوكوج
 زحام نركيرلفلاو شان ادنهو ماذف شغل (ىعملا) طوير مئسإ) ماد ىنعمةيسرافلا
 اولسٌ اشعل نكن اب: + اوزح ديه ناكولو 4ةردقالمالا محيريف ىصل زب ل-ذما ديقمو

 (نيفوس شبي) هيبشنةادا عابشاريغ نم( نوح ) صرخ: دعاق ىف ءزجاع عمم( تازجام)إ
 رتل اد: ءومادق (ىنعملا) نآبنالا زجر هيدارأو زارطللةلآر هرعئطسيئث( ناك )الا
 قيقا شافتلا دعنا الادوجو اذك ةربالامادقزارطلا# ةرهعك ماعلا قاخ لج ةيهلالا



 فلظدنر 3 جدتك فكر ىداششقنءاك « دك دك كو وبد شه اك ىوتثم
 ةرابوناطي كا شمت هران هعح (ىنعللا)ع راضم لمذ لع (دنكا 0 /راناه |ةعم كلا

 .لضي ىأ نإ_:الا شق

 ادا ديلا 0 0-6 .٠
 مقدباوكرحب ىح دينقولهلادارفا !نمدح السيل (ينلا) الرغت (ةابتج)ىح(ان) ىفالا
 1م لثب ال سفنتي و ملكتي رضلاو عفنلا ةهج 35 اخ

 # تيمرذاتبمرامدرراتذك ه تييريست
 دكس لافنالا روس لاق اعنا

 أمم لسو هيلع هلل لس هنع ىرلا ىف[ كد 2
 !مهنع ةياعصلا فالغت ىلا هن« هتنثأو رمت نكلو هلو:
 كيرا ا ىلا قاهر بكاره فا يسر دش لام
 أر ىبرلا ىف ةيلكلاب هدوحو ىفن
 لف اللا ءرلع ىسبع لام مناك ا[ ةضللب اذ لف هتمدسولا ىلعرهظب ان
 يل .ينالولتالفارصإ واعم-4 تنك .ز هاىأ هندى ول ينص ناك“ ايحالاة فس ة لش

 3 «ديناكو ىرديح هر ةردقلا

 سوق ن ماسلا أ اب (ىنلا) 0 نونا اما
 أوهاهماهس_ىئاروالعو لج ملا فرصتي سوقلاك انالاض تسيل ةقيقحلا ىف ىنهفاندوحو
 ثسررا رج ئنعمناربج هن أف ىوتملةربجا هوتي تاملكلا ذهل تانك ادب

 ل سما متي رازكارب ىرأب
 / ليي -ىل-*مسهعهرو دسدارأ ام ىلع قلت لمعت ىذفارنهليقو هيه .ازبو«رصاوأ ىلع ا
 طال هنالعتردقر اهملالداس ولاهتبالاوع ىضتلار"اكبل الج الئيرأ بارك ذب رابجالا
 ةارغسشب ل كد :ليىر ايتخالا زجل بلسبالىذااوهرابجلا هما ىنعملب ةيعرشلا 0
 ليلدد تامئرازإل ىوتثم راسالاو بولقلا بل ةءاراتخئالعانارا .نوكءرايتخاف

 نكس ارارطخالا ل. دراصانءرضنوأنؤاكم(ىعملا) 0 ارا
 تلكسالا نمرادغلا !ذهنا لصاخاولوةعمرب غل مت نمرهظت رايتخالا ليلدتراضانتلخت
 ا ىلاعت هتردخلاكا ناس لينال ةقيشمل ا ىودابعلا نمرابتخالاباسا ترك ذةيبملا



 م60
 تيس تس سب_-_يمملببببببسسا
 دادس اي رط نعاودعس واورتغيف لالة ةسسالا هجو ىلهرايتخاوةردق باصصأ متااونظي
 اولصرو عرضتلاوءاكبلابهيلا اوهحوتيف مو دعملاةءانمع مجنااولع ل هتبرابج مهلرهظافاو ماذعو

 ايتخا ىدومتال » ىرتم الئاترالثىرايتءالا«زجلا تاب اىفعرشمتءملا

 از رات نيف وكول ( (ىنلا) متج نزاو كم ربردووو تسح
 | مرز كو ةل اميل او فبما !ذلهابوقحلاو واحلا نم ىهتسفا لا لاعثالارود سد: ءءايحلا

 |رقلاكو هذهرامتخا الى فرايتخالا ليل دلاؤحالاذهنءاءكاوةءرطاوهةدودملاةزمهلاب
 ارطاخ « تسارح نا هركسص اشي نا دانسارحزإللا ىراثم رخال اسوفابدال

 أرح 3 رايس !نكيلول ىرايتالاءزملاركسنمايف (ىنعملا). #«تسارح نادك
 يكيلاميو مهدعو مهءارجأ بورعملا لع ملا ىإ_عذيئاسالا
 انلارواشتيو راكفالاو ربا دا نمر ماما عمجريو رودي

 (هينت) دوحوم ىرابتخالاءزم انا ذم ىةضف هنوكرتيةراتو هيلع
 ا لرمتنالد امملاكو مف رامتخ الو ةزدقد عال سلاولا# (قوالا) 0

 اهو هلامفالولاخادبملانااولاقو مهسكس ةيردقلا مسه (ةيئاظااو) هللا نماماكهتكرجو

 نيب لعق لو” ديعلا لامفأ قف ضارب لوغت اللا ىهوةطسوتم '(ةرفو) نالها
 | ىلوالا قرم عنب رأ مهر . نكلمغلا ف طك ءالن كلذ ميو

 ءاهستّاريابف رثأتدا

 ا ل اوةردقلل
 [نثأت الانهنوكينأ ريغ نمهت داراو ردت دبعلا لعفةنراقمءانا4ب

 لبا قلوه بكلا اىاتسروشلا لاترداحصالا هب قلعتبال ىرابتهارمأ ب سكلاو
 /لاعفأ تلات (ةمناثلا ةةرغلاو) ةماسملاو ةنسلا ماما لوةوهو هلعفلةدارالاو:ردملا ديلا ىف

 .نيتردقلا ىنمي قا هتئنأ ىلع اهم دسم دقرمما ردع ةضاودابغلا

 اوةردقلااوغن نيالا
 ةةرغن عمفطسو

 2 ا !نعرايتخالا

 فرصلا
 طسوتلاو



 ءام م واربجزا تنلفاع فوك ونروإل ىوث لا ذاع ماعذروادحاواث.ثنالاعبلا ةهج نم
 مغاسل نمانماكت ردا نيد رم ةلج لوغت تنكناو(ىنلا) و اراردتسدش اهني وح

 5 رجرفي أ ابانولثامو مهريج نم تلقا

9 
 (نلادمتعتوقدصتا .بحلافعك ةمدرطم عا .راضءلت(ىوركي) « كورك تدددو
 |! نمج رختو قرة لبةتوجمست تثكنا نسح عفدو ف رطل باوج هبا كلذلمعأ
 لاقشيح لو هيلعهللا فهل -رلاءانئتسا ىذفاوهو نيدلا ده ندصتو راكسنالاو
 نتف ىفاهضأوهباعاثأاميهوةدحاوالا رانلا ىف اهلك ب رف نيعبسواثالث ىتمأ قرتغتسأ
 همسه ىرامب تفو ه تسب رامب رهىرازو ثرسح ىونم باوملاو لك ءاسئاب
 اذكو عّرضتلاءانعمةي رد هلإءابلا (ىراز) متديرادسو
 | ضرملا تفويف عرضتلاو ةرسملا (ىماا)ةلج (ممه) ريما اةادأءانتاو نعسلاو تسب رادس

 عررشتلا ىل_هارداتوالبات نكي يزلا(اذهلورورسلاو قوق انفو فد ها بالو نوكتسسوي
 ماليه هذه مهخ تر لاهالاوع ريضنل يتب نكلرورسلاو قولو قوشلا بنو 1

 | ىونثم تافام الرا مدير يتولا فوختوم اننا اهلج صر صولات
 ىتلانامزلاالاذفو (ىنلا) 6

 فضلا توف عرضتب ضرتعملا لام اذيسهو م

 اراكنالا تفوو قار

 راسا اوريللا“انر

 سبع راق ما طر 7 سا 2
 -[|| عراشمرمف (مآذا) و ذمدوقمرولعم عر ان لعق (ىكحم) با

 نايسصعلاوورملاثخراسكمالاو ,ضرا|ةلامانابعشل ىرب (ىعلا) حو اك ىفن
 ىنامإ ردهم ىرشم ا 6

 لوقت ن أب: ده املاو دهملا لعب (ينملا] «نيز



 عيجراو ةعاطلاريغرعف ىلع ليقأ الو كاس ةمالسلا ىأ اذه هب

 ىرادسو شوه دش » ارثراج كن تشك قب سا 39 ىوثدم سمنا ا ىضتش نع

 ناناديرن » ىوتمهابمالاو لدملا ل مول ضرما نارترغتوأنعب راصف(ىنعلا) هارث
 0 (لدا) يا ا ل

 أره)بلطا اوه مي امشي (وج) ىلاعتها ةةرعشارلا نموملاوءلاداصتالر سأ هان تخلا

 بلاطلابف (ىعملا) ةئارلا (و) ذخأ (تسدر) عجو (تسدرد) هلنرم لك (ارك

 ءابمالل بسر اظاا ضرملاْنااك ةحئارمث عجور نم ركسجت: دعاملا ءذه عال سالا

 عابوأ جوت ذكوعزرضتلاو نان ةنسال ب _رورغلاو لفل رض رمنع ١

 7 2و ردرب زرادسوامكرهإل ىوتنم قارغتسالا ةينرل لص
 هولمةيسرافلا الا مشد (ري) ليضفنا اد (نو ناظتي ( [(رادس) 06

 هيلظتومفرصنوهلامحر 3 لالج ماتا 9 لا (هيز) دع (خ
 قااتافسدهاشيةرؤأ ءرسب ورهزأ ةيهلالات ا و ديزأ  شعلابو عمجو أ[

 ةرثكمت دحو ىلع ار طن الو « ردا هريؤر دغااوءاضذلا مهم نيد:

 هللا ماد أأنأرهشاب ىلع 0 ا

 ذب اوت بفلوس نار غسأ ذأ ناز نك ان

 ا و يتاادأ 3 ( 00

 2ع رابع ترطتلا و .رعلا فاكلا مشب
 نبأ

 (ىررعغ (دنك )كي ردصلل ايلا (ىداش) فب

 طوبرملا (ىعلا) (دنكن وح ىداصم هتك .)ةضدن فو ةيردسلل بلا (ىدازتا) 57
 كا ةروكللا ةبتملا ا لوغتوأ رورسلار ا لعفي فيكدويعلابديقلاو ريشا ىف
 اذه ومةئيشل ا سيحربسأو أوةدارالاوريجا ريب كلنا لعتتن أ لاملاوا ادامتنوكست

 ترسنيالىأ قونعملاك طأشنا] لعسمي ىتمسحلارعسأت ثاقوالاو نامزالارثك ار ورسم تنأ

 ىونثهانمريجالهئااهب رخافتلاوماث لاول: ءىماعلار وهظ عمل ا ثنو كرورس نمرلعف
 مأتيأرولو (ىنلا) جدا هتستن هت ناونهرسورب ب د هديتي أ كى د ىوايوج



 قكستهرسو س# ا, مهاكوىأ اطل لاركسع “ارش
 اذهيلم الرع تناعنات (ىنعلا) ين بطدوب

 8 9 ممداع نكي زحاوعلا نال ايبعيا مكىأ اسير مماع ىأزجاوعلا عمت 0 .ولا
 ةردتالب موسغنأ توؤار مال ارابحالاورخالا مب

 ملاعق وعم: دحولارحب قرغتسم اذكسصرمذلا نع مهلاحينيلوغ مهن ةبح ارب
 ارفاسر مر ابجلا سهيلا لصو اذان فراعمابسكلديلاولاو رصانعلا ىلارفاسناةنيوكتلا
 قالملالا ىف هنركعم عاشرأ عازأب ديو ةفلتختلاوع نم ق رهو ةرورضة وب رلاراوج بره
 بحل اضف ثوسانلا لال لزني ىتسحاذ#ه نكت سيل «لكولا كله زوعيهانأ لزغ ملكو
 هسا او طاسيلب عا وتلا كلرتي ل هذ هتعاملا ىعيف هررعسح رموز طن ريف ىهاوتلاو سماوالاب

 ايم روبم اك اذان قحلا نعمجاعزا ىلعر دست لق ةرامالا هضن ىلع اوتو
 حوت نوحإل ىوتشم يغتاب رطلا نع جو رح ا ىلع
 بحأنأ ل تال لاعت هربرت ان ىف كلنا ال (ىنهللا) موت ده
 هريمل كتي ور ةءالع ىلاعت هربج ىرث فن ف تيثكت اوم اهفتساةادأ ىفانلارا انئلافو

 تارهردإل ىوتشملاوتبالاو عرضت اوءاتإ (ىقو ةجالع ىرم دلل ولا
 قاف ورسسنآبءريدغت (نادب) نابت ىتن ىفهازدو+ ثردن

 نم ليم يقله بطلا تافتلادئاذنلاوةيول ”"هئازوسالاَن م ى ملك ىف (ىعملا)
 وشم رخاافنلا هو ىلءلسفنتا هند :لكيا ئدتوه لوما ايمكتردغ ىرنئلا الاذا

 ارك(ف) جتسأ دخزاناكى دش رج ناردنا 6 تساوخو قسليممل ىراك نارهرد و
 (ىنلا) تنكوترسءانعم(ىدش)بلطلاوهىذلا نب-اوخ نم(تساوخ) آلا هانا
 كلاذف باملالو ليما. سبل ةورخ الارومالاو ةتسمل الاف الانمْئة لكنا لءاو
 اربح ترصالاواهبتيعس ةلاوهوشل# فهن تقرا بال نا ىأ هللا نا الا لوغتواب رمجرم هتّئشلا

 قيام دراداسا» ىونثم ناملءألأ ىلاعت هيلع .رتقاو ىلاه: هللا دنصأوأ
 ب فاررمأ قماللارتالملا ميلمءاينالا (ىنعنا) 1 1
 ةرخآلارومأ وراك رافكيلاو ابي رخ اغتلا الزاهد اذل 'لرنو .اههع ضارع الايشو روبي
 اوئَدسوا اونمان ا مهتنسلأ ىلعدثلا مهدعوام ىلا الو «ابنالا قيدصتىلا ام النوروب#

 ءابنتالا(ىعملا) ميرا تلا دراكارالهاج ٠ رابتخا ى عر ارابناإل ىوتخ الاذو
 يا لا هطاوبما اووهلايندلا نولئاتةرخآلا ارسالدورانخم مهؤافلخو
 دازإل ىر >«هتلعو ةرخآلا ىلع اين اةامحلارثآ[نم ل هاج اواوعرسأ اهلااوعداذاو سندها

 عراشمرعت (دريمم) © شبيب ناجو سب ردوادرب ى« شب وخ سنج ىوس ىت صرع

 دوك



 هروماّدق( شيب ) فخ هانعم ةيمهعلا م ذل( سن خ ره ىلا عمجار ريهشوأ بئاغك ذمدرذم

 قاد ادت سارا يا بناس ربط لك ث ال( ىنملا) ديك أت

امالاراك نا اذهل ثعابلاو ماذقءا د ةحورلاو فلا :ريطب ىرا تالا امزح فرمصا
 [ربلا» 

 ارومأ رمل ةرفكلاوذقماولا ل اراوةرخ آلارومأ فر ايتخالاو اندلارومأ ف
 لبقتفاخ جورلاوةرذق يمدد ومالا لاء نعع ردااذال هلرومأ قرابتخالاو

 + /ليعجورااةلزالاف قش 5 لزالا قديعسديم لاو قلخ الرسم لك

 .اجناوتاضاب رلانح ور :رلارلاعل ل ادعس ناكن انىراي.ةخالاءزملا اهعبتي ومدن

 ترج كارا فوتو لال هلا با يا فخ نابل تجزع فوصد

 مب ركسيلو رانلاو ةنحلا لهآ نيدهاشدو+ولاباصصأ بئارلنب 2

 و ييجي أ مايحصل ذمش اول فو: ةاميرت

 تدركديمو

 [ىوشم ريزولا ةولغنا ضفر نم نيدي رم اءاج ر ماطتناسب ق اذه مدواخ ضئرزا اماديم



 مزاناديرمىأك ه دادزاوآنوردازارب زونآ
 ما لع اذه (ا] ىنم (نزا) اوصولصا (ةادزاوا) لغافاوم (قودنانا)
 اهأ اولعلالئات لحادلا نمانوص, طع أري ولا لاذ( يعملا) بئاغ م امولعم نكيأ نه

 مئاراب وناشي وخةمهزك « دكماغبب لح ىميعارم# وف ىوتثم !ذلهينم ودب رملا

 (همعزك) لعف(دك) ريخ(ماشيلادل (دينح) لماما فرح (ك) جدرف شاي
 ىلى لص أىسيعات دياب (ىنعلا) صا مف( شاي بابحالاو ايرخالا (نأشي و مخلد نخ
 له ةفسةوللاةغيقملا له ةلاتادرق نكسم بابحإلاو "اب رقالا لمح نالئاتاربخ انك

 دوحوزو « ندنآتنكراودردىورإ ىرتشم ةلسولاتارامأ نمةلزعلاوةوف-هلا
 سائلا نع عسطتناىأ طئامحلاف لوجو لعجا (ىنصملا) مينيززك تول مهشي وخ
 ءادش ا فدي رلل بالو اضيأ اولاقمهنال ل دوحو نمالزعلاو :ولخلااضيأرتخاوادرفتمدعتاو
 صاوم ا ةبترل قرا اذا هسنأب هقفتل ولما نم اهلا ىف تهسفح ءان أ نعالزعلا نمملاح

 مول_ارراحو ىانللاطلا خم ناكناو ةيكلللاتاغسلا ىلا د رشلاتاغسلا ةفراغجلزتسا
 «تسينراك وكوتفك ان زادعس ه تراتفك ئروتسىزادهإل ىوثم
 م ا طعوككو رام 'الو طالكلا نذا الاذه دعت (ىنعلا)

 ةماهد رم نم ناتسوديكا عادولا) ىوتتما لاقلاو ليلا قى لغشالو راك الرمألا اذه
 ماكتمى ضن ام لعف(عاهد رم انأءانعم يملا عشب [نم) يعامدرب لن عراج رم دقوا

 هيدارأو ظفللا اذه هدر دروأ عسارلا كلذلا ىلع( تفرع ساملاو عانل اوه (تحخر ر)ءدحو

 تاسووتسانأءايح أب عادولا !لاتمت(ىتعملا) ثرهذأ (ماءدرب) ىسعانديسةيساتعولعلا

 ىأىتعتمأث ءأعدارلا كفل ا قوذو ىناغل ل! ءلانمتاحرواوتومتن أل يماوتوم ملا

 0 -_و :

 وتتم ارك لع درعستا ثار دفبا ندا لهأةنغال ةفثلاوةنهاو بطعلاو
 ةيملاابلاعتب (واه) جينيا م ارارغب « يزاد ميداس ىوارب»
 قوةىسعان ديس دئم دعلا اذهدعب (ىنلار ولعل !(زارذ)دعقا(مخشن) داع هدارأو ب تكلا

 ري لولا يظن ا ىفاذه هيادجا دج رسما رهرب زو نخاسدهءنوإل ةعارلاءا سلا

 غنم دأ |ءدوعىلر 41 سمالا نم د> ولك لع ىأ ةدح ىلع دهعىلو ريمأ لك

 يألي «'ةاوخارتابماناقاهكتاوإ ىوتثم قايسامداةتياكرخآلا لهيدأ
 عمق اسوادحاو ادحارم!رمالا ثقتاعدزت ذامدسعن و (ىنسعلا) يدئار فزحّلي رجماوت

 خلا نع ةيقخهلءامممئأقو دهع و مهم داو لك لسع أ ةيفخ مالكملا مهم لك



 :تنأىسيعان ديسل بو. نا دسحاو لك

 رخالاءارمالا"الؤمو (ىنلا) مرت عابشا ار ةسج ىسعدرا» 0
 شارك ىرماره» ىوتنم ارا هنأوانوءأوثلاعايشأ مهلج يسوم[ ديسل جلها

 .ايلاذالعريأ لك (ىريماوه) مريسا شراد ىمه خا ثكب
 ندرك )بئاغرك ذمدرفمع راضملظ(دشك) وهفواك هر ق0
 ب-!ىذلارمالاىلا عجارريعخنشلاو رادو سكباذكورشاممأ (وكم) ةرلا مسا
 هكيماوأ هانم كلتعاملا نع ضرعب ىأ ءتقربعسب ريمأ لو( يسللا) هعقرا

 ارسإ رئاموفان « ىوكسعمارزباما هديزنماناليطط ىوالم هسبحاواربسأ
 هذه بلطال تملا مادامودح ألا ذره لمتالابح تمدامنكلا (يسعلل م

 () «نكمالتساو فاش“ ىرمد و ناديا سيفا 0

 نكم) رهط (ادبي) اذه( نبا تنأ وت( س)ءدحو ملكت سفن عن وم مأدلم
 ةاطللا هانم 0 (ىهاش) ةءاضاللةزمملاو 0 ع

 ىرتنم ىتفالخ ىأ ةباغلاوةنطا لا عتتالواؤيهر هظنالثنأ ثمأ ليف أ مادام (ىنعلا

 ىأ اذه (ىنلا) يوستتناردوعرللجا م يسباتحاو راما ا
 ةعأىل عرقا هن دماكح أى أ ا ماك | ٍبوُتَممضو ءاء اكل :يطع [ىنانراموطلا اذهذت

 9 واتفك نتحار ىرمءارهؤ ودم ارهاظواهمقادحاوادحاو ىدع
 نيدف الربغبئانالاذك ةدح قفزت ألعب ولكل اغو (ىنعلا) هيادخ نيدردوتزج بنآت

 هجره هزي زعل كيوآءدرق اركب رهط ىون:» ىسيعانديسةمب رشوهوولل
 لك دناب زي زعدارغنالاىفءرممأ لك 0 (ىنسعملا) مب زينتفك ارنا تفك ارنا
 |ركسملا اذ_هىلع مه. دحاو ماطباللا تغيلخ تأ دس>او لكل لاقو هتولأا درغشءدحاوا

 اريك ره ىو: ههريسغ رس ىفع فةيالئلرخ اللا ضرأ هلق مهدحالةلاقام لكو و ّدصيو

 ا زول ىطءأو (ىنعلا) يتارلادوب ركددض ب ره « دادرابوط كب وا

 ادب هراموط تانيمإلا ىونثم رخآلا رابوطلاّرش هنوعشمو هدأ يمرامو ]ل لك ارلمومل
 |فانخعاهروطظو ريماوطلا »الث «تءو  (ىنمال) تا[ رح شر هيه و فانع

 (سلن * نامكح دضرام نبا مكحول ىوننم فاالاىلا ايلا نم فرحا ل كشك

 لبةراموطلا لاذ كح دضراموطلا اذه مكحر (ىغعلا) يتامارعدضمءدرع زا“
 0 ذوتشك » راركسوتتا ىلا ذا



))9[ 

 ةنيلربابلالقاموببس رأاشإأ اذهدعب (ىنماا) مت دردوخدوجوزاتثك
 َنانىدبالا نارسلنا بكسر او هلاذيا هيلو هساتدوخو نم ساو مست

 : هددشت هيقودسح اذا دس اح كن موهلوب دسألا نمةذامتسالا اناعىلاعتهللا
 : | ىو. ىقايلادوجولا لا يناذلادو حولا نماول اصيل ىلاهت هللا «حول“ فرو نأ اولد
 ةادأ (عنوح) شمال تمايقشروكرسرب . شاكرا ليمزانل 7 وحل
 ةدودملاةزم-هلا غب (هاك) ريزوال جار هريس غوأ تول مسا ملا عتط(دل رم) ليلعت
 :) ربدلاوهو (ررك )بناغرك. ذمدرغم ضام لف( دش) ريبخ هاثعم ةيهلا فاكلاو
 :سأر ىلمراسريزولاتوءىفءاوضتوو قالا لعامل (ىهلا) ةمايقلا لحتاهانمم
 اروكري دش عج ن ادن قلخ 9 ىوتشم ةءايقلا الم برهتلاو#ئبلا دش
 :سحارادقم ريق ىلع ولفلا عتجا (ىعلا) راي ارصاج

 نزل اف مهتسلا

 علال مل
 / نءرابخ ادركلا نمو
 اولم مزحة: دش نمو (ىنعاا) شي ,ادرد ٠ نشب وخىآهرمس
 ارق رو يسر رنا ىرتم ىامتهتاءاباوأإ ' ممالوجاشاقتالو موحاور الاون هلم محن ارارزءوتحكأ مدفعي زولارق با
 اذكو :دحولل«بف ءايلاورمةلاوقو انش ملكا [ىم») 4 ىعر ودزأ
 نأهق مهوناهتمه « ناضردشارخدردرا جو ىونثم ءاناك اي راجاقي رمل مهنيعنممدلا اولعج ارهثمريف ىلءقئالملا«الؤعو( ىنملا) قب رطااوهوءارشنةىعرفا
 ةيتعنلا ةانثلاءايلاب نايك ف نخع(ناوك )داطا_اوهرءاشعح (ناهت) «ناهممعو
 ءاكيلاو بيمتلا قري زولا قارفوسجو نم ةفهلاو (ىعلا) راكلا مملارسكم(اهم) الولملا
 ىسمثديسموةلاؤسو باط ناس ادع :تدمادك اعئزادهءىلوك !يمازاماللا يلع ىبم موةندر بلطإل ءءلعنوحونرو نركب مهاكراجلاو كولا اوؤطاللا يح
 دئتفك نلخىمامدعنإلا ىوشم ما انو دهع ىلو ا مأ ا مكنم نوكي نمءا يمعالا نيم
 انديستتأتلاقر ودعت (ىنعلا) © رب تنك ناريمازا ٠ تانهمكأ
 ىونثم ةقيلخو ماقمْاةريزولا ناكم نوكسي نمءا مالا نم ءاريكسسا, مما حالو سع
 ىدنةموماما ى ا عم(ريما) همهفن (شيسانس) ري زوللعجارإ ريم( (وأ) ناكموعضوم (ىاجج) تح (1) «يهدرات دار سادوتسم م مماشب اثرا ىاجا)
 ىطنو ين (يهد) لوعفملاءادأ اروفطمللواولا ليهلاو .(ارنمادو) ديلا (تسد)



 اننهاملاليذوا-تداراديءاسنو ءيطعنو ريز ولا ناكمىدنةلاو مامالا مهغنىبسح

 (ىنلا) مخارج ج شم اسير دو هراج م غاددرك ١ الودود
 ريغ جالعانل ىبيولاس ولف ىف ةءالع ىأاغادم ار

 ةرعصن ىلع به" تاملظ ماش ولف فرتاأملوزعل همام موفي

 6 را منانو زا دبا ىان« رايز هوءديد شب زادت بوح او ىوتم مقاس نب رطلا ى
 (هديد شيب زا راسوراصم انعم ضاملعن (دش) ناس فرح كو ليطعت ادة نوح (هكسنوح)

 ارك دمىتعجانه( راما لانلو(امو) ىرحو قال ديا ةدحولل هبقمابلا (ىئان) نيعلا ماد

 لئامتهلاحلورك دءهنع بئاناتا ىرحأالا نعلا ماد ن عبو .هلار سو بهذامل (ينعلا)

 «بالك ا معاند زأ ارلك قود « بارغ دشن شاكر تناكل ل ةكنوجط ىوثم
 نم يمئانم*امنانمامن ءاوباج أف اهرجخ نمهتغارملو أت رخودرولا بهذا (ىنملا)

 "ارشو دع كالسلا اذكا
 هللاثااملا (ىلا) تارب .٠ تابعرددءاسر دبا اد نود

 ةاملارادملاءذهىف هش ور ىلءردقنالا قاب الهمسازعىلاعت

 .اوبمو امل خو ىلا هت قلل باونءابثالا» دهرا سنالا كردي وهو راسالا كر دتالهلو أ

 عابتالاالا موعسبالو مهاب انمى سعر يك أر 2 مئالو هرارسأ مهل نوع وزاكلا ىلءنومكحت

 |ردسص م بونما بنا م مك طاف و كرش لا ةقرارسالا ناس ىلاهح وتمت مهلا

 ترحم. وحلا باونءاسنالا نا (طاعزتا7 (ى-هلا) يبو هدئوبةىرادست, ود

 هللالاق الوتع ءانسح تأ مواهب ليك ونس امهتننط اتا بوثلاو بنانلا ةعيقملا

 هللاسدق ىربكساانيدلا معخلاق (هقلا عامل أدم اوسرلا عسط: نم) ءاسنلاةروسيف ىلاعتا

 قاب هللا فنا ءوبل- رءلعتلاىل_سهنا الاذوء-ور

 قلل نع ثب ةغياخ ناك هنوكيذا القال خ تانالهتنا نومي يب:
 ._:ءا-:اناكل ورا نالها عال أدم لوسر .رلا عطب نم ناكر ميدي قوذ

 .ناهتنفىتتأ ىلع ىمرلخ هللا لبو هيل ءهنا لس لوقيناك اذهلوهةةيلخ
 ادحوب نم آن ذهللاماكح-آ ىهءابنالا ماكح أنا

 :ةرياغلا قول هاو قلام ا تياتثأو هدب حوت نم: دلاغال ل وسرلا ةلاسر

 تروس) © تسربتروصرك تشك ليوا شب « تسربت روسو واندسلاب ودوإل



 نكمل (يغلا) ييكرتفسوةس رعلا«ابلاب املا فو ىلوالا ىف ةيمهلاءابل اتش

 ادحاو كد شع بونملاو بئانل نوكيال هتلر 0
 ماّدقادحاو راصبوثملاو بئانلانالرهاظلا ف قاب وةرومصلا دباعْللا مادام نينا يل

 ومدح ىركس رو هن نوح ل ىوتثم ال ثم ةةيخر ظتو ةروصلا نم صلخ ىذلا لاذ

 ةيفاقلار ةتواولاوءارلا ضن (تسور) 6 تسورمتح ركركدرحش روب و ه تسود ثسود
 (ىنفلا) ردصلابلساحلانوكي ضعب فو تن: اهانعم تسر نم ىشامملا ةغيصتراهل -أ
 رهط علا نمرونلا الاذناناهروتلرظنا تنأ باننا ةرهاظااريتتوةروهالرظتا

 لك (ىنلا) مدر تخادتارظن شرويردهكنوج « درك قرغناوت محو درهرونإل
 عزوأ ال ىرخالا دبع ةدحناو ,لكروعننالىرخالا نم اهرؤف قرفو زيبمتن كمال يثبعلا نمدح او

 ا مع هروتلر ظنومترو هلراظن لوامؤب ث رو لع را
 اتامرد» يلع ىلت الرظان عملا اذهروزتّدرأناو ىنعلاثح نم بولو بئاتلاو

 4 يرو ميدش كي ره © لج ءركفرأ حجرا عار »دو ىوتنم لوغباف هلو ح
 قيل 'ايلاودامز را ادأ تسا ينعم انم(دشإ) ركسح ذم در 20 .رعفأت (ىرا)
 يتلارانلاةبسراقلا مجلارسكم غارسلان ال ءاوضأ ةرششع عمجت نأ ضرخول(ىنعلا) ديك أت

 ىونثم ىرخالاريغةرودلا ف تناك لوذ دحاو لك د حار.الكم فام قأتو لستفلا نءل عشنا
 ىنعردقتال (يتعلا) 00 ثىفىراىورشروس نوح « كب رعرودرك تاوسا

 اذاىأ اهروتل لهح وأنا بةد> ىلع ةرمشعلا ءاوضالا نم ةدسحاو لكرؤف فرخ

 « ىرا عد و آد_هوبيسدسسونرك 8 ىوتم رخ لا نوفرشلا اولا تهجر
 اشيأاهالامي :يد(اتآ )اقتل ةلمهلا ني دلارسكب (بيس) « ىرشفبنوح دوسي دنا دص
 0 (ىرمش لجرش لا اهلا نركسو ايلارسكب بيراقلاب

 0 داحتالا رهظودّدعلا بهذ
 دادعتلاو ةهتلا امئاودادعت الو ةمسق نادل ىف سنن (ينالا) 0-0 2-0
 ةئرحح ىناعملا ف شياو ىنعملا ىفالةروصلا ىف



 أ بيبح ادا (ىنلا) «تتكرس تروس ىدمقاب ع تسوخ داراباب رايداغا ف
 الرتاىأ هلام ةقرفتلاو :رفانةروصلا ناله سف بغرا ىأى علا لجرثلسمانحا بيبملاب

 كرس تروم كر . "دعوا رس|عتو قيل ادا شاف لمتوةدهاشلا ذا هل ةدوس !اةروملا
 مأ لصف (نك) ةبئاذ (كزادك ) م عتوح دس حواري

 ةنيخدلاك(عكو) ةروصلا تغ (وارز) تأ ىزىتح (ىن لاو ةعلب (غر)
 ةروصل تحت ىرن ىتح ةعدطلا تايضتةم نم ص اغا قأ اءرخأتلاةروصلا (ىنعملا)

 لستالوثعلارانبر كفا سيسخوةروصل ا« ىند قرحت كنا مادام د

 ىونثماينغترستاسوو هللا كل اعأ اذانةدحولار ونة ده اشم كلرسس الود دحولا سس ةةيفدل

 ىدانلاوءادنلاةادا (ىأ) مي راىالوم]دىادزا دكدوخ ه واىاهت انعىزادكنترو»
 هنا يضتفمومقو بب 5 1 7 ملناو (ىندملا)ىلاهتهقنسج 0 از وم تأ ةروصا اريسأوهو فوذحم

 عطقيوا بسكلاياما ضنا
 ةرمزر قمل و لصروةروصلا ديف نمو

 ىف (وا) ار شوردةفرخ :زودوا « يي سرا ىوتلم صاوملا
 بواغال (اماد) ىربهانعم لو هج عاش خ (هاغ) :) ىلامت تن ع جاررممخ :ثوأا

 |رسسكنا ىذلارمص ىأ طيذعم انعم بئاغرك ذمآلالا م عراض» .لعن (دزودب) هتاذ (ايشب وخ)
 هتاراستع لاكن مىلاعتهقاو (ينعلا) ةمقراا اه رعلا_ىهسءارهذلا سابا ىهو (ةقرغ)

 ىأر شع هتلا ىشر رم لاقاك هاف اسال ة يلع .موالا قنا صلخملا ىريف بولا اراسالهتاذىرب
 رسكتملا هبلق ىأر منا اا ةيرخ حلص» ىلا عتهفاو ىل خلاوها ذه ءرأ لا دبعأ الءىلع لآقو را
 .-بعواسدلا ليم تارثكملا كوش نم ةقرتم تناك ىتلاىاعت هجألا

 1هتاذىلاعت هئاراوالؤأ هيلع تناك اع نسح أ «فالل: جو تاراشلاو
 اىتحدم | كااكب اغلا الع لاوخ ألا تايلغ نأب لوم امندلا ىف

 هر دور داقىلاعن هلو دح أ لكس ولع ا ةهوهي ديد .رام أكسب ةءراضغساو يدرس
 عرش بنا م ىلع تاكسملا تناك الوايباهةلعن دنءتاكمملا ريت ىلاعن 0

 (تاعدبا فورس « هههرهوجالبو يدوب طسنمإل ىوم لاق وألا اهتنرص ديدي
 نيعنلاو توبثلا هدارأو هر شنْئلا طد رهوم ا 31 (يدوطسام) مهر

 قالا ولو بك رش »ا ىادح يرهرح تلم( «هرمرح و ىنملالالعلا ف |[

 بناملا لاذ (ىسنا)انك(يدب) لجرلا مسا () نعأب (س) .) ىلا ةادا (ى) ىنائلارطخلا
 اننلج فرطل اًلاذلا دحاو ارهرحو كا اني (همه)
 ملل تا



 حاورالا حو ررراؤنالارويو ةيد ملا ةةبقل اوهدر غل ارهوجلا !وفانلرثأ اللحرالو سأرالب

 هتداراى فتم لعبت ”مايشالا عج -رفوملا اذه سلخ ىلعالا-ةلاو لكلا ل معو

 ةرضح قناع اتاره>و بيغا|تارش. سنا تارضأاو ةياكلا بتارلا اول لاقي ةيلعلا

 ءايسشالاةلم لبا ةدحولا ةبت رم ىف ةريحتلا الس أ اها عيةبح!ئاضرفت 0
 تيتأواناذنرؤستاذالثمتابنالاو ىقتلارأ تاب ديذم ريغ نا ارا

 تاق ,«ىنآلل لامي

 اطسشم 0 0 0
 نايمالكت اباجز .زئاو طر اك

 سقلاواهتادادعتس اوةناشلا نايعألا هناليرثكلا بئاوش نع ىرعم س دخالا شيلا
 لعروصة> املا نابعألافاهساوخو اه اوتو[ رأألع مدوحولا لصحاموةتياثلا نابعألا
 ارمغاهن اكلشالو جراخلا ىف اهدو>و نع رابع اهلل ةللعحلا ةيهاملا اكسل دنع ىع هو للا

 اماكح أو اهراث آرهاظا اواهتيمدع لس أل ع
 الب انكماسقنالاو ىز تلا هيفررشكال باجر .ةيدحألا ةيترلاقاتكالف

 الود دمعال,ىف اصلا الاكل. ةروس اعف اننيعتك انل نيعتالىأ ىاصلاء الألم

 قاماسنوح ددعدشو هرسرونآدمآت روص» نوجإل ىودثم طسنمروبرسمشلاكل بك
 تافرش م (مركتك )ليلة ادا نيعضولا ىف (: نوح) لما نسملاءانعم (هرس) رك
 لالطا 0 ا كلا كاذ أ الف (ىعلا) ةعاقلا ندب

 هللاتاختضنكاانىنمي ىرابلا تاذ ف سيلره اظل ىفدد هتانةعلتلا تان فو ةركتكلا

 ةئاثلانايءالا ةّيمىلاسدقالا ض.ةلاوهو تاذفار ,ونك الوأ اءال_مةسالاوءالللا

 | ىلعلادو ولا تراواو تادو>وملانارعأ تدذعتف ةركمتكلا ئتلك ةيطيوصتلصخ
 ةثلاثلاىهو حاورالاةت سمىلا سد !!ضيغلاراونأعاؤنأث نأ 2 اناانآرعالا كالت نمت
 توكنلا لول ماو بلا عال لاتو حادرال ار. الا يارشم ان

 1 دا ده تسارادقم ىف ءدو وم لكس ور تر لع حادربالا تمل طاق



 يشرب فرست مشو تيكا لهأ هوو كفي راسقما
 لالا ماع ا ءالاي ولاايألاتاريشح تارشحلا نم عسارلا ىلا تن ملغ -الا توكسفللا مهو

 نم فنك او ءاسجالا نمفطلآ ةفيذكلا مإسجالاوةدرحلا حاورالا نيب لانة دنعو
 حاوراللو أالوبملا نعود 8 الإ ءأشم ىزمتا اهلوبف ةهحنف حاورالا

 لاثا لا ةروسةلاملااذه قيناكت ملك يت الياشمخ ربو اعلا نيب لسافدح

 برا ار ايما هنروصتبدرلا نال خالارةئيسلالامعالاوراممالاو رابنالاونيحارلاو

 نانامت لالا اد نمو مانملاو ساعنل انيس سائلا اهدهأ كننيلع افوتالظلاو

 لايم هلاولاتالاو صتملا لاثلاولطملا لاا هول ةيل | لاو ب :وةلابكاردارعسولا

 لئْمهيفوهنا دلير هعااقا نعاو هرب أو ءايغصالا نس رلاعلااذه زخندو ىلا لاما اوم طلا

 :الاحاورأ د هاشتهبفو ةيحدقروس ىلع مل سوميلع هللا ىف ه دسم انيدلو مب را ليرعج

 الا مارجالارثاسو ىف اسلا«امملاواارملا ف ىرنىئااروسا اوتاومالا رئاسو ءايلوآلاو
 لاثملا ملاعل رب اقم املاعنادبالا هت نمد حاورالاو* اثاممهينلك شتي لماكلانانالاو

 لزنت سبت مةيلاثل انا هلا أدل ليك روذ اهجورعو اهدوحو تالزنتل اهنتا صال

 تارشحتارشملا نم (ةماسحلا ىلا تب مهجور ةستملاثل ماعز ةراغيدعتو حورلا

 ةرابسلا تباوثلاو تاوهسلاو ىبركسألاو سرعت كسص يرلعلان ىفذسو ىولءوهو ماسجالا
 اأن .اوعسلاامأو دافلأو نوكيا بصل كَ سنع ىعبط ىمركلاو شرعا

 تاناويحو تانابنو تادابج تابكرلارئاكتايرصتم طئا_تايلغسل اامآو ماثالالاو

 دارأ اذان ماع ىنعلا فو ريغصإلاع روصلا فال اوما ةلممل اج لماكسا!ناسنالاو

 هدووئرظن ىملازو ةدحاوةقيذح ةلملا هذهنا اه ةقيمسلا سو اذان ىاحورلاو فازوتلا

 نآيمزا قرفدو راهن ممر 220110 ,دعتلا

 ازيزعلا ىلا لوسولا نيبغارابو رارسالا انيبلاطلاب (ىنسمملا) اولعزا (دك) ل

 ؟مودولاكدوجو ةركشتكبارخاواصغا ةددخولا قبرا الراسل امتدرأ اذارافغلا
 تأقثاكلا زكا: ةرصزلاو نب درملا !ذاسه نيب نمو



 هزي الءانعم انك ذ مدرغم قنلعف (دزغلن) فاخأ نكمل (مسرت
 .ولارس للا دجلاودانعناة مج نم لو.أانأ تنك (ىتسعلا)

 0 :نسفان [نكلوالمأك امش
 0 نرجاهكدو ىوشمرا داحلالاة روى عنو م مارعثك نانمعامسا ىلع نهذلا ءانعشلا
 عج (اهك) هر رس او ربسونىرادب ه زيت سحالوب سن
 عبي رسم انعمتسز زين) تدور هرملا ثمل هديدح ىأد الوب فيس (تسدالوب
 سرتلاءانعمذلم-هلانيملارسكب (ريس) تنأ لسنا هانعم (وتئرادنك) نيونالاب
 ةدحولارس ةقلعتلاتكتتلانال (ىنعلا) برها (نيرك) فل عجراءاطم (سااو)
 برهاو ف لخ عجرا هب سرتتاسر لست كل اسايتنأ تنك ت اى خام ا فبسلا لسلق
 2 0 تاكن مهف عدا دمتسا كل نكيإ داك

 |لصصات

 م ا 1 ناك امءانعمىشاملا يف 1 قر باملا (تديري) نمىنعع

 ىلع مدتالو دشرم ةاتساووأد ادعت ضر
 دادعتساريغنم دحر .ولارارسأ اذ كس مانا: امك[ يناملا فيلل نوكبأل المهن
 قاوحزك 1 فالغردمد] غشت مهل قوت« كتمه لج ووطن دش مالو
 فيس نا تلعال تاكسشلا فيس تامجانأ بسلا اذه نمو (ىنعلا) 6

 ىل_ع:هارقلاجوعأ ئراقهؤرغبالىحلاءألاو تامالطصالا ف الغ ىكسال
 ا ببصنالبةةيرطلاوةعب يتلا بادآن م لظي هاندصتلمفالخ ىغ همهغب وهاني مقالا
 ىوتمل ا تفتلا م املا تاءالطسا ىلع ثعضوُممي ةرطاا ل اوحأو ةيملالارارسالا نال
 قيام ماتا فاننتا (يسلا) متذاتسار عج كرادانوزو « ناتسادىماقردامدما »ل
 ميال اقرت رولا مدام اوقدص نبل داصلا عجتشاكحا تاو اكمل نم

 ةاكملاما.الاثيتا لوقت همدعبام طراذاو لوالل ىناثل عارصملا فرصا ذا! دعاة دسوونمل
 و دتماةرراوشي نبا سرك 9 ىوش» نيةداصلا عم ءافو نمو

 ناا)دعاهانستبمهلاابلا عب( س) نم عج زاودكىمةبك(زك) جدتتساو د
 بئاغ ذءعج ضام لصف (دئتساخرب) روزلا يزولا هاودارأو ىدتملااذه (اوشبب
 اوبلط ءانمدرك ةمعج ضام لصف (دئتساونعم) ةدحرل نان ءابلاواومأت هائعب
 أرد اما تعزانمردإل لاق اذه ارايثان همام بلاط دل دهةانودعن ومأق. :نيذللا(ىتملا)



 .تاريم|ناز ى ريمالي ف ىوتشم دههلاةالو ىفءارمالا ةءزانم داس اذه ييدهعلو

 نم (تارمانازإ) ا (ىيماالب) ميتفرعبشلاةوموخنا سس تفرشيب
 .ةراركشتم انسى فس( شا 3 عتفر) مان(شيإ) رمال د

 تفك و9 ىوننم ءانولا نيركتفم موغللا'الؤهماذن مدمن ا مالا كل: نم دحاورممأ (ىندملا
 بنان 0 0 متت سقأ موسعا ٠ تك
 بئانانأ اذفرممالا ٌكاذلاق (ىعلا) قىنعم (رما] نأ (نم) يزولا ىأ لجرلا لاذ

 نمزلا ىسوعانأفءثراوانأ و ىميعانديثراووه ىأ نمزلا ف يسم بئانانأو لسجرلا لاذ
 وزاده تنامنبك ٠ تسمن آهرب رابوطن البا ىو:ث. ةلارولا بسح
 ناهرب ولاد ئدم وهىذااراموطلا اذهبي بءيعذأىذلا اذنه (ىنملا)
 قوعد و نيك رادماركب يمان ف ىوتنم اب صرصخئانأو ىلمىأ يف ؟هدستبابتلا

 أريغالة مالكا اشيأ هاوعدع املا نم أرخ آلاريمالا لا ةرهىنمملا) م نيمددب تفالخرد '

 محاسب .٠ وعر ول راقب راو قرش رصح ةادأن يمه نا لع
 ٍىحهرهظأ ىأ ءارارهدئءارابوطجرخأ اضيأوههتت نءىأ هطانم (ىنعملا) يدوهح

 |« راطت كيدي ود ناربماناوؤو 0 بضغاا ب اهننم ةانكدوول 0
 اراطت ارراس نيبقاعتما دح اوأ دحاوع اريخالا*الؤمو (ىعلا) 4 رادباىاهغيتهديشكرب

 ىلا تردبأ ىرهوملا لاق برضلا ةعيبيمس ال نفويسلا نيبح اس ةفالاناو ةءايثلا ىوهد ف

 داتا م-هرد ٠ تسدب ىراموطرع

 ) ىنارمست (اسر) لجر (درم) فولأةثام (نارازه دس) دش
 :ر ذمدرغم ضامرعف ةمعقملانيشلا مشن (دش) لوتغم ءاثهءانه ةس رعلا

 اةيمهلاءابلامضن (هتدشي) عوطقم (هدير) سئرلا نم
 تثدح ةءوطقملا ميسور نميتح .نيلوتمماوراصىراص:لاجريفولأ ةئام برحلا ىف (ىناا)

 هوك « تساروبحزا ل وسر همه ناورثو>ط ىوتثم_ةهمت ملامح
 اراولاوديٍلا [تسارو) لاسعتلا (بج) لئم( رصعد) يتاندركنيزاوه
 لا م (تسان) رات ادهدم (هرك) ل اذ رعل فاكلا ب (.رك)
 |رابغبرحلا هذه مظع نم ءاوهلا ىف ماقو نيهلاو لاسم! نم ليسسل لس ايراج مالاراص
 0 0 يرنثم برحلا مظءد فيل هوك ظفارركو لابحلاكب
 ةياكلدوب و عرزاهانعم هب ,رعلافاكلار سكي (متدك) يدوهتدكن اشيا ىأهر هرتس



 ا يكب «ةيرمركي راصام نمؤاتارطعشلا ف <: دكر ىشاملا
 .-رزولا الاذاهءرزىنا !غاارزب (ىنعلا) قزم اريزولاىلا عجار

 ,ءارسمالا

 ثادزغتو ملا متي وهوابلا اسم

 ىذها اذ (مغك ) يذل ريغدوبن تسدد .. سوبهاو م كنادران دسوا

 اخ كد ىذلائكااوهو
 (ىنمال) ثوملاربغ (نائابريغ)
 ”نوصرعف نوكي ال

 الما نكسلو لّوالارطشل اىف ىبكر ث فسو (تسرب تدوس)
 دابعااردصلاّس رب نم ىلوالاة ةيسسراغ!!"ابأأ

 ثساو حانحلاوهورب ىءةبك مب

 تاضارلا نال ايلاعلا تاجردلا لق تاضاررلا بسبا قلعلا

 .لهىلا صن ف.كو تلناة سانا ماوعرهاظلاوف هدغتعبا
 دو ىفاب أطغ مه م. شاب دعمه انيشنمهإل ىرنثو لوغو حور ها سدفال
 دف ناتارطتل اف ىئاب فاو ما عف (شاب) بحااسو سلاج (نيشنمه) لأ

 ايأم+ 1
 ذا حور شا سن و تناذر غيرك ناوتسكشلا اهزو>ل قوم مهعابن

 (ششادزغم) ىلا وك 0 0 0
 دوحولا نم صلخ نب اغطل كلمه عمم معمل

 لملاونامالا بالسم هان نمارس يقاتل سار فاكألا
 موتو ىوتم كلاذوةيفابةمئارؤو ةفيطل ثراص ةفيطللا هحورتوملا دب
 هول شقت هتولاورالا (ىنعلا) « تسنتسكشب ار بيسورانا نوح « تسف” سفن
 لانا فاسنالادوج .ولااذكمهءطو هتيشيكو هلاحرهظت ال لرمسك, ملاذا حاقنتااو نامرلارسك لع
 تاو ىوذثم ربسملاو مكسحلا ةدافالا 'ه تس ظفاومحو رغيف معبالركي

 ضاع بارش (كنا درانإ الحدب :ضام لعذ (دش) واطاىأ اره(ما) ذي ذيئلوولح
 نركنالاد : يةمواح

 ها لا اع أرهشتب
 اذسهلو ةروصللالونللرارتعالا ن اكسس از ىلعن ىنعا وهو بال ار ولع 0

 تروسرسر ىعم 5 دازو تسرب ترو هىأ شوك ى مم درإلل كون

 (ىنلا)ساءاعم رص لعف (شوك) ربط
 ىلارئاطلاربطي هيبس حا :روصل ا سأر ىلع ىنسعملانال ىئعسملاب عسا او بهذا ةرو هلا دباب

 برغلاهل !نمدت تح ىنعلا لهالا ل اجيك (ينعلا) بطاخمرك ”ةمدرشم عر اضم

 ى ونعلا



 ف :ونغلانانايلاءةؤتملاب نو كحتاشبأو
 ىتسعمالب حورلا (ىندعلا) يي قالغردنيب وجيت ثووحف ته « قالخ نت نيرد يمن ىبناب 9 ىو سفئلاوهوربك الا نسا اربدكن

 4 ىالفالالني_لرابتءالا نام فالغلا ىف ب تمللا فيس ل مذ ىفان الادوجولا له ىف
 آرنتحو سدسنو تنور ترج «سسامئاب دورر د! فالغانإط ىوسم ةووصالالىعللر ايتعالاّ ا
 ام نكل لوي ةمردقلاوةميقلابوهت نالغلا ىف با فيس! مادام (ىنعلا) متنا
 ريب و حسو ىوتثم ُكحو ررظنااذهىلمفراثلابق رملة آهلأإ ملءفالغلاجراغراص
 ( رد) رك قمدرغ رضاع ىهن يملا تن( ريم) 6 رازراكد د ركنات لواركسيه رازراردوبم
 بازعلاو فسأل ينم ةناثلاو برا سفنوبرحلا ل ىلوالا ( دان راك ) فى
 بالا دّرابونافرعلاو نامي الايد ءان لومي وثلاللا بهل اخي ايلوالا ناطلس نام (ىنملا)
 ان ةرخ لاهو برسحلا ىلا اهببا | شلل! فيس ل ثم اهل ىنعمال تلال حور نامذالاو
 نماوورخ بقاؤشما أ افيح كراك ن وكي ال ئسح نانرعلاو رارسالار هاو دنهلا | فيسكمأ اهل عمال بشل! فيسلاكىه لا فل حور فارظنا لي صاسقلا لمع
 | بح كتدهاسجم لس ما ملستااو ع وطلاب وار ا تحت لخ داود رمل ةامالج م.هاو ةدسح

 فيس دام تناكنا (ىهملا) «اياورمأ لمن ىآ اهل مأ:دودمملا ةرمهلا (يرماتأ ) فطار اواو طر شانادا لوقت ع (رد) مغ ( ركد) بهذا (و) 4 برطااشيرالادوروو فطري د يرون وحال رك ) ىونم يحرلا بلا برو
 نائبرطلاو قوذلاو قولا. مدت ر هواش "ناك ناواهريغ بل طاو بهذا بشملا
 (هامدارز) مسام اراعتتاكيانديد « تساسياواةناخدارز ردوست» ىوتم
 ةلسإ بولت بي ىف :الاوملاو بلا ماصعسو ىنعملا فيس (ىنعلا ) حاللاتيب ىأ دارزلا تيا
 كرب هيو مهلجرأن ب هخور دفن لذي نأ بلاطلاب ىرحالافءاسيلوأ .اهتباو نانرعا
 |دايارفطشلم لاملا اذه كلرلع ىداق نلت مهتباننع رهظب بحل عماو نراويو مم ذ_خؤي و ثعلارهوج فيس الاف مظض أريدك اورمحأ ثيربكب الطا مهيؤرتلال ملل هسالخا
 ته كا دنيم»نابااد4 جو ىرثثم راهلا طسر ةقيغملا عل زربو
 لاقاكما ل را ثراولاو هناي رلاءلاو هو سرغل اة دعاقىلء نادعسج (تاياناد) هينا ةحرا
 ءايننالا "البو ضرالا عباصم" العلا هسنم هلا ير ولع نع ىورملا هئيدح ل مالسلا هيلع
 ةداس وفتملاو:دانهالعلا هنع هللا ىنر نأ نعىراضلا نباىور وءابنالا ةةروو ىثروو
 سانلا نو دشريمئاروبف نيم اعلل :حرءالعلا منلأو ظنبتهللالسرلءاماخ اوهتلابءالعلاتلاق اذك ىفعلا) من (تسه) مماءانعساهلارسكي (يس) اذك (نيمه) :هازوتلاجو



 م

 ردملا معن :حرالا كاناسرأأمو ءا .-ق> ىف ىلاعت هللا لات

 لدشربع رشاذهلو لامعالا باع أو ةدابملا له أوك ذلالهأ نمىربكللا

 هدنخ دهداتو ربنا دنخ رحم ىراتآرك وف ىواثم لوغب و العدل نيبو ثراولا لاءال
 اة دحولل هيف ايلا ,نامرلا مساةزمولاب رانا (ىرانا) طرمشلاةادأ (ركز « ريخوا ةنادزإ

 انعم هأ لدف(رفع) ىرن دن ىابمل اخير كف مدرغمعراضم ل عف(ىراعم)
 نوكيالو سرغلا دنعةغل ابملا ةمالعءرخ آف نوثلاو فلالاناذ 'لاصغ»ا .لعافلاةغا اما

 هيفراعل اهلل اعلا ىلوال ل يعل هجو ىلع اهراعتسا اذهلو مهلا فوثكمالا لصفلا (اباا

 ين ةنأ تدر ناروذخلا برلاىلا لو هولابا اها (ىنملا) لاما فو ةكمداتعالا ميمع
 رات لخداو راوطالا لءىنعلارهاطاملاع عاتو باساةنودكمةنامررتُشا تامر

 أروتسسملا عبتتالوهرارسأ ىراردوهراكفا بح نا .هكح شك بطعب ىتحرارسالا فاشك

 ىء زارا لرابمى اول ىونثم لوقيو هب دان اذهلو مدنت هبلقلاوحأ
 |رامتسلا فراعلاه«دارأوىداثم (كرابم) ادنفرح (ىا) «ناجج ردزازدوبل سام

 ىلا عمجار ريعشواوناسللدكنمةبكم ( وك ) هش( شاء دنخ) نامرلاوهو رانالا نم
 هتوصح ى ةظنل هبلع تاخد لوو عراضم لعبت (ذئا غر مغلا نم (تاهدزا)ءدنخ

 نم (ناجج ردزاز ردلال تم ( ردوح) ركلاا. دارت اهلا مسا( لد) رهظب ءاتعم لاملا

 (ىسعلا) ب .ىدااَزاتوطل اوهو يف رعج ردلاو حورلاج رد
 هرس ىرباخ نمد فلا لاذ نانرارسالأم» وله هتلاكَقراََوَءْنامرلا ألا ذ لصف الر لرابما.

 ةلالنا ةدنخ ؛لرارءانإلل ىونثم امارانايع بالطال هباةرارس أر هيو ردلاكع ورلاج ردن
 ٍسرخالاسئيشو كلرتشمهلالهلالنآ) ىنالاءادا(1) م دوم لديه ابسو ا نأ اهدزك هدو

 هرغملوه# ضام لعف (دو) نعم ةحارربغن مةروصوه ىذا ىئدملا لا ذرهانمو زعالاو
 ىتلاةلعلا كاتةكصغأهلةكرالت زاكي ااةكعشلا (ىنعما) ىضامللا ةءاكمل دوب ورك ذم
 | تتادمم تر ه دك نادنخارغ ايتادنءرات 9 ىونش٠ امأواملقداوس [هف نمىؤر

 لاجرةبصصاذك اكاصخناتسلاو غابلا لمح كلاصضلا نامرلا (ىنعلا) جدتك تادرصزا
 ناطملاةاداتناد مىفءانااناىنعىفاعتهتلاءاسءاوأ نم كلأس ا. كله ايلوالا مهوهتلا

 |( رك ) « قو ةرهوك ى مرد ب>ا هنادوج » ىوشرم صو هرخم لتس

 بالاخ ذمدرفمعراشم مف (ىوش) باططلاةادا (و) طرشا
 نوكت:ىولاوهو بلغلا بحاسلل هنامل ارم موأ رد ارح نك لنا ضرفولو(ىنعملا)
 ٠ ناش ناب نايبردناك ١ رهمط ىرتم اذه لعن الل ذارج تنك امدهاازب زعارهوج
 ةيسرافلا "بلا ع[ ةحلايلارسكي( روم) عتاشوخ لدرمجالا تمد

 ماا ةقودث_صهدارأو هيف بنت



0 

 بصناءانع مر ذاحرمأ(ناشن)حورلا طول (نابنايمرد) فيظنلا سرفلا ةدعاقىلع
 زنلاوةبرشنلاخاسوأ نم ني رب رهطلا ةسبحم عرزاو بنا بلاط (ىنعلا]عرزاو

 لفعضت الو كانه اهماذم لءجاو كلحو ررخ ا دوثيلق طوق وينال اراكشالا

 2 .٠ تساهداو رم ىدسمو ىوك ىونثم بلقلا فرو رسم
 أردصللهرخآ ىفءا لال (ىديسؤةللا اة رعلا فاك مش (ىوك) تساعد وخ

 (ديشروخ) للا (كران) فرط (ىوس)بهذال» انه ءرشاح ىنن( ويم سأيلا ءانعم

 هلع بهذنال(ىنعملا) مكحلاةدافال“ اتلاو نيلاو عمجلا ادا اهنان(تساع) اهتتل سما

 مه ا اوس يتالو) بوعي نءاك اه فسوب روس ف لاف ى اعت هنلا ناف سأيلا
 رنا ةراشاديف ىربكلا ندا مجتلال(نورذاكسلا مودل الهنا يو رن ءسأيبالءازدتحر
 +.:نالوموان ديسلاقا ذهلور فك هنا دجو نم سأي لاو ىلاعهللا بال
 بالو دجوة جو لل سدا او ةيفخ قاطلا كىلاعتدللا
 1 لعل :را,تاءانعلاءاه-ى وئام ناراخأو
 مهتمدحاو ننال يطمن لب فاطلب و
 ب نت و دشك لدلها ىوكردارتل دو ىوتشم
 تاب وفاذاسفنل !اولاق مجال نيطلار اهني يفك بصب دسجحلاو ىلغا ا لهأ لم كبصسا
 ىولاو ةمصعلا تيهذ - :دغلا ترانإ تلا الللغنل تاب وتاذاو رشلا ةدامت مسعف ا بلقلاب

 يكف ترف سف :بح اس7 ماناكَتآَرتءدنرإ هل: تملا راقب لقبحاص

 قسما انلاةارعور و لقمهزامدبز»ىادغابه9 ىوتم لوغيورذع
 لبغملا نملايقالا باطاو بهذاو بلق بح أس نم» 32

 ملف هول ير دو هظ مف لبخالا ىف سو هيلع هللا ىلىنطصلاا «ناوأرنيألا ىراصتالرظتاو

 فيكءومظ»ب/نيذلا ىراصئالو ىو:هملاو ىروصلا الو !نماولخوريزولا ةنتقمهرضأ

 كوولوسرو ىنلك فراج مكحلا اذهوةرخآلا واين لا قاركلهوري
 ف اذنه يي ليغ ارددوبروك ذمدكمال لا «ملع ىف“

 روك دملاءايلوألاو*ايننالا هناوخاىلعو هيلع هللا ىلع ؤطملا تعنل.هراصنلانمقنا

 ناك (ينعملا) جاف هرج تاربهغبب رسنآ « ىفاطص«مانليخارددو قوت
 نا اطار أو مهديسس .ىأءا اءايننالارورسوهىذلا طدملامأ و
 ليغالاىأهيف اك (ىنعلل) « دا لعاد وسور زغرل دو هرالكشر ابلحرك دول
 /ردصلاندوبنمةةشمدوبف هن ريثو هاك أو هموصو هوزغرك ذهيفككودلكشوهن اخس ذ

 ةفئاط مظعلا
 ىراستانمإ



 (اذِيلا

 ايىدن ديسزنو> ه باوثرمتاينارصن ٌةعثا ط9 ىوتثم ٍبئاغرك دمدرغمضام لعف
 را 5 اواسو (ىدن دبر ر)ريلعت» اذا( كوح )لجأ ) 509 مباطخمان

 مسالا م الاذوأنآبدزب ؛زمهلا نمةلديملادلاوةلسءايلا(تادبإ ى شاملا
 نول ازباك اى باوثلا لح الىراصتلا نمةسفئاط (ىنعملا)
 ىداتورو يروا. ناذب ود ادهسرنإل ىونثم فيطللا باطخلاو في رشلا مسالا
 اولاكو هنولبغي ]في رشلا مسالا الا ذاهب نوطعب اوناك (ى معلا مفيطل صو نادي
 ماك كهسنتفنيردلاط وم هنو هظعب ىأ ف يطللا ف سولا 0
 هاله (ىنملا)ةوسملاو ةببهلا مشلاب (هوكش) مب هركثزاو هنديه نقزا نيا هوكنآ

 هلال نط سلا مسالنومظملا صام اكن * | يمألا لاتفوري زولاركم نم اهتلفىتل ةنتتغل

 | ريزوونارممارشزا مني ءوةنتغلا نم اوراص مشو هيلع
 نيظونمم (ىهللا) ظفحلاوهةيسرافلاابلا عش (ءاني) هب يم دجامانءاني رد «
 ىوتشم اذهلو دحالا تاولس هبلم دمحأ مسا ذا اح ىف نيريمخمريز ولاو ا سمالاريش نم
 ارثك اضيأ مهلسأو (( (ىنلا) مدشرإ دمارسا:دمجارو 5 تيا فما نايا

 نابئارصنزاركيدموك ناوإط قوتنم اان دعم مه سو ءلعهتلأ الصدر و
 ملا اوكسمىراصتلا نمىرخالاة عاملا كتر (ٌقتكْأا) 5 .ممىدتتشاددما مان «

 ُثيدحلا نم ةمؤلعملا ىراصتلا رف نمةلاضلا قرغلا مهقانأ نمل و هبلع هللا اىلضدجأ
 ءو ىدح | ىلع دوبلاتقرتم او طوخ عاتبل ير رع فأن ,« ىو رأي نسل

 فو ةةرفنيعسو ثالث ىل م ىنمأ فرغتتو ةقرف نيعبسر تتثا ىلع ىرانلا
 اندامأت ىاهكأو هيلعانأام ىف ,هوةدح اوالاراخلا ىف اولك قرف نيعبسسوان الث ىتمأ قرم :تياورأ
 ىقنوك-ل اه موك ءارمألاو ري زولا مهقرغت بيستلك ىرامنلا فئاوط كا الوموان ديس

 مل تسو ءيلع هللا ىل_ص همس نومظعب اولكو ىسيعان دبسةلم ىلع
 1يتدلا قدوجانلا مسهفىسعان ديس اميدصتو هنأثْوأم نع ىلاعت تلا مهربخ أ اجباناما

 يزود« قفزادنتثكراوخو ناهس و ىوتم 0

 كن د فاق ىوكم م 1-0 :
 نإ ا) هتك ىرادوكن نوح شرو

 دوك



. 
 فاكلارسكم(مك) بجتلا م دارأ انءنكل ىتح ([) بئافرك ذهدرغم ع زاشم لع (دثك“)
 لاعنعماهغتسا (نوج) ملوهياعهشا لس دجالع حارب هش نيشلا (شرؤ) تايبلل
 انك (ىتسعلا] ظاحلا ءانعمةب ردصألءايلار نوثلا سكي (ىرادمكت) فيك« انعمئشلا
 بهعلا هلل ايف هل سوت ن ل انيعم نوكيبىأ ةناعالا لعفبب 1 لو رلاو فطسل اد سمج أ عنا
 لأ اذه ىلم سفو هداقناو هعبت ودار معد خ أ نلوأ هنمآو ار نم ظفحلا هرونلع غي فيك
 دا مانإلب ىوتنم لوقيو الدش . ران الوموان دبس نان ىنفتال ىلا هناز عمو ىصختال ىلا اهلئاضف
 نكم ولدلعت ةادا(نرج) م نيمالاجوب رن [تاذد شاب دحات ه نيسحدشىراهح نوح
 اهانعم(ن) بئاغزك ذم در. ضام لعن (دش)ةدحولا ىر اصح ىف؛ابلا ,هيبشنة ادانوكست نأ
 راسحلالثسو أ ائيصح ار اصح ملسو :لع للاى دجحأ مسار اسال ف رماكب حصتنا انه
 نامردزي رنوخ نززادعبإلا ىوتشم نيسمالا حورلا لاذ تا ذنوكنام بدع اهثلاب نب سما
 ادكو مدل قيم ءاشعمىبك فصو (زب وخ) ب دب ,زرنىالسب زاداذفاردناكو رذبأث
 اذه نمو (ىنعلا) مصنلاوهو جالعلا لب ةبالءانعمريذبان نامرد
 | ناطاسلا الاذريزولا«الب نممصنلار جالعلا لبغب الم دلا رمنأطا لا اذه دعب نيلاعال
 لاقي رطلا نم عقوراكملا

 هللا انس دن هان نوزع مهالو م يلع قوتك رمزي نطو الزك ذؤيب و الردتولمي فيك
 م دون ىس مالا ءدله ىلع سبي ننداخإال رت كركي ددو مح ءاشدام تياك> إل لو

 هموؤ كلالواهدصت ةئاراو ىضعا رد بارحلا هيعسورخآدو م نأطلسْلا أ

 م دوم خر ىسبع موقال الهرم, دووحتآل نزركيد ىهت لبو ىوتشم مالحلا هيلع
 اهو ئسيعانديسموف كالهى ىرأ اشي روكذملا دولا لاذ لست نمر ناطاس(ىغلا)
 امدلاو ناوخر روس ه ج ررخ ركيدني زا ىهاو خر بخ ف ىرتشم مهك. الل هجونكأ
 تاذءاسمدلاو) ةروسأر فارخآلا جورملا اذه نماربخ تباطنا(ىعملا) يج وربلا تاذا

 كلذ دوش نمو (دوهشمودهاشو) ةماسقلاموب (دوعولامويلاو) رشعىثالا (جوربلا
 (دردحالا باص لتقإام وفسو هننكيالىأ |فسولا اللا مهربكسشتونئ المل |نممويلا

 مهنا ليف هلاك فوذح باوج ليل د هنارهظالاور ثق داري دقت ىلع مسقلا باوجهنا ل يق
 معافأ ىلع نئمولل!تيبثنل تدرر ةرولا نافدو دخالا با كأ نعلاك ةكمراغك ىنعي نويوءلم
 هلاك اكلم اء وفم ىور ضرالا ىف ق-كاوهدالاو مولبَ نم لع ىرجاسج مهربك و
 .رط ىف ىأرف هيلا هبلة لاذ بهارم ب رط ىف ناكو ءاعبلامالغ هبل  مشربك ا ةرحاس



 اهلتئانرح ألا نمثلبلا بح ب هارلا ناك نا'”مهالا لاو ارهذخأف سانلا تدح ذة
 ,أرا شاملا سيلج ىمعوداودالا نمشي و صرالار كالا ئريبدعن مالغلا ناكر هلتفف
 هدمت بهارلا ىنءل دف بزعقمالغلا ىلع ل دف هذعف بشغف رزاق ءاربأ نع كلما هاف
 ةيفسول لج ًاواجغرار كلف فج رخدنو ”نمح رطل لبح ا مالغلأ ل أو راشنلاب

 مرن عمالفلا برع مسن لوقت 0
 ب ره امج روف نايل فدو ,أوديداخأب صاف سانلا ن

  تمهتناف قالا ىلهنلناف ىربسا
 «دايلوا ةكديتمو وتنم 9

 نم (هشرك) عيبقلاةددشملالادلانوكسوءابلا عشب (دب) مدا دان ىو ريم دقرا يدهش
 ةلس(وعلا) وك مب رد. ضان لإ: ايذ و ن

 ايطامدق ضورخآلا ناسا اذهو لؤالاناطاسأا
 وام لمع نمرج أو اهرجأ هذ ذ :

 تس شوخاناهب و اكرهإو ىرتثم هرارب أمان تال نمءازجو هزاز هذ
 يبق (شوخان) بئاغرك ذمدرغم ضام لف (داسهنب) جى حاسرهدو رنيرغتواىوس

 (ينلا) : ةددواا ع اوئنسف“ ابلاو يئاغك ذمدفم ع راضم ل عف(دورإة نب رغن

 نسأل ب 20 رم 5
 تمانئانإ) ىوننم :ءالاو للا قبل املا ىفادأ نمو ةغ .طاغس مهن ءثيشنو تاسحلا حالملا

 ارذءدرشمع راضملعف (مي1) هنادبشي وردوشدبا ورد «٠ نادبدآسن>اكره
 ةراشا !مسانآرعمىئسعمسابلا آن هريدسغت رغم ىفاشلاو جيفلاو اورد عج (نادي) بْئاَع

 كلت سنحوهنم لك ةمايقلا تح (ىنعلا) عراضءلعف (دو2) لّوالا نادبءبلاراشملاو

 ليم سفملا ىلا سنا ىوق ىفع مهل هليمو وج وتر هد ورهظب ىأ دوجولا ىف أب حابشلا
 ةئيلالاعنالادوجولل هتمرهظي قدا اذكسس ةئلا لاعفالا عبتب دبع لانااك ىنعب
 قالخخالاو مكناس او لهلاو لعلاءامو هواولح ءام عزتي مهقرعةداعلا لهأت اهل كيمو هتافتلال
 ةلفخااوب ,لوملاو ملا ةيءذلا الخالاوا "سام عزني هقرم لاو ليا ف اسوالاو: ديهلا

 «د دو ريمي الخرد « روسبآن ب ريشب نبا تسكر الرإلل ىوتث» لاقاذولو
 قوتئماةرعاةرع ةمايقلا ى-قثالكا ىف بهذي حلالا" املا اذهوولملاءاملا اذنه (يتعاا)



 تاريم (ىنعملا] « باكا كرو'تسا ثارعمهخآ ب بآش وخزا ثاريم تسهار ناوكسإل
 93 /!انسّدف لوغيف ثاريم ”ىأوهو تملا« املا نمدوجومءا دعلا حاللا

 مهو (ةدايعنمانيفطصانيذلا) قآرفلا (بكلاانثورأ | رحلات:

 مهنو)تاقوالا بلغأ قهر ممي (دصتقم مومو) لاف رمصغتلاب (هفنل
 ىركل انبدلا م .خلاقنيلالح ىهناداثرالاوملعتلا

 دبعلاة-ءاط انه بيل ان 4تاريمالث ب تالو بسال ف صوم ءجو ىلع بيسلا
 ناكو بيساو بسنلأةئارولا تناك انو ةنحلا لهآ م .هةعاطلا لهأف بزل لفن بالو
 لشفالاوةبآلاماملمب .مخ لات عورغل او لوصالاوهو نينثا بسنلاو ةجوْرل اوهوا دحاو بيسلا

 قاعت هنا (ةبادبرااما) ةياهلاو طسولاو ةبادسبلا فهم ممل دق نالرلا ا |مدقو رمدخالا
 ًأواام نب أ اهله أو لابجلاو اهلهأو تاوعسلا ىلع ةنامالا ضرعاملا

 تقبل اهلممت مول هنالىدهو ءايتح اوفر شغا بر دعب لانا ذنهلوامولل ناك هنا

 هشنمدآ لما ذهلو ثبع لعف تمسي نأ ءزنم هللا انبع اهله ضرعلا ناكلوةلومتريغ

 همّد مرحالفم_مسذنأ طوطحل ةباعر 2 انلخلافأو نم ا فوم ايغارمطظوظح اكراتاهل مدع
 !عني رو كلرثو استدل نع« هارعا ذ طولا (.اليماو) نيب رفملا ةكئئاللىنعىلاهتهللا

 تادعامم ا اهناسو أن ءاهيكسصزتو با داعلَأَر تاع املا ىلع اهغيلكتو هسفنفالخ ىلع
 لاهالا رحاهمو ناوخ الاةترافعناطرآلاو تالا ىأراطوالا كرو تاضاب رلاو

 (هشنوع هل طامو) باطلا لقا لا[ عَوادعألا < راحو ح وول لذب ونادلبلاو

 ةستوسان«انفامتح ورلاتاذيف اتا ذءانفامتحورلا تاس ىف ابنا ةسءانفا ف هيعسفب
 ةنآلا صدرا ةثئمطلا سفنلا|هأ 0 .ىلا عن هلوق يضخ اذذاهو ةسئاب رلا بو

 ةيادبلا ىف ةليضف لال هسفنلل اطل اىلع (قباسلا ةيلضن [يلدامأو )م دقتلاقحأ ناك اذهلو
 'ىحلا أم مهل تغبس نيالا ناىفاهن لاق ةنا ةباثعلا هلت قبس (ةيادبلا قن) ةياهلاو طسرلاو

 ىلسوتلاع هرعاببا 0 2 طولا ىفو مهمل لبق

 مدهش دبع بسك ا ل
 هلي .لاب دن الهو هسفنا لالا ىلع ىونسي نأ ىلاثاب ذك ارتاوت برلا لشف نم مسقو ١

 عررتلا ةوبسم لو يلع هللا ىف ىلا !لاس تاك اكرم الا فرك ذا باقوب تناك تاوهتلافو

 أك لسنرلاو ين الا عببج فم جارعلاةلبل ةرضحلاىلاع وج رلاب امي اسقلاسرللكمزلارخآ ىف
 لاا ىولم مع



 دحاو فرط ىف نوكنتاسغا ةيلضذالا مجطعبلامب رطخحالو :ةملا ماع ىلا الوصو نوةبأسلا ةرو لامعا ورخ نورخآلاىأ نوغ الا نورخآلا نحن مالسلا يلع هلوغب رهسخخأ
 2,نينئالالاع نوكيامنادّدعتلا نع باول نيفرطل اهتنأ دقق ب |لاورلاظلا فرط نع
 :ملاع ىهتلا نذاب تاريخا قب الاو .هسغنللاظلا نم دحاو لكريصي نوكم ام هذ لاما ماعوهو

 لج ماظل راسل اوإل[ظلا نيب قرفالف ةدحولا تيغبو
 سقت ىلعرلظلا كردأ هلا ,ريسلاب هريغ ىلع هس ف قباسللو أ هلمح ىف
 | نوقباسلا كوقيانب دريك اذهلو ماظلاوهىراسلاووباسلاوه انه

 أ تارواتباسشاعواقب اس داو قي اسنيب رض ىلع ناسنالا نأ 8 1
 نيتباساوشاعنيذلا مهنيةباسلا نممدقئانامب امتامواملاط شاعو [ةباسدلو قياسو اقباس
 انامندلو نمامأر ةبراع مهلعلظتا | ما ناك نقب اساوتامو نيم املاو ئاعنيذلا مه مور .واااو
 ءوهيلع هللا ىلص ىبتلا لاقنيذللا ارثكلا ل ءأ نموهفةمالا هذه نما (طتامواملاط شاعو
 أ ذا[ لاظ افون انا لباماورهااغلا لهأن اساباذهو ىت.أ نمرثاكلا لهال ىتءافش موف
 برملاوه بوذسجلاو بر ةتماوهكلاسلاة كلا بوذا قبال اربوذ_حلادصتعااو

 ىلاةيوسنلالعشلا نمو ةٌويتلارهوح نم العراك ىلآ«ن هنن بالطلا لاهشاو ع .:ْنأ كلر وظةةيقخا بس ترانا (ىنعلا) (قرمتتر دوت زا١1!ءتهىركتبرك تالا || | وب ىونتم «ريقاسبلا هن نع ىنانإلكرتأ ا ثالكو كاتسلاو تالا بوذحلاو 1
 ةءر دعم نوكسصمت نأ ليصت ىربم غلب ءانلا ]لاو عتملا بالاطللاناريم ىف «ايبتالا

 ؟اهلعّش ل ىوتم نازل ىفاشلا عارصملاولاةذو رمد :
 بالطلا اذكر سالل عمات ع رفلاو [ولصأ هنالرهوملا عممرئادلعشلا (ىعملا ) كريد ا (ناك) اضبأ (مه) به ارا عذب (دور) بئاغرك ذمدرذمع رام لن(“ اكل عب اد( ندرك ) رهاولا عم نار عمك ) 4376 مهاد

 ناكم ”ىأ ةلعشلانلاهتالاو ع رضتلاب مهلو>نوذلا ارهاوجةلعشك
 مول اوتار موعرضتو بالطا لاهم اذه شن ارو لو + هاكر هوح

 ا ىونربقر روخ حاز « دودى هام درك نزور وولف ىوتم الذم
 سدا انال (روهكبناز) دودي (دود)تببلا(هناغ) اك تملاوةوكلا (

 ةاكشل ا نمل خدي سهلا رون ىأ تيبلافارطأروديةاكتلاروث(ىمللا) بهذت (دددح)
 ىلا ناكم نم سهل تب هذاذاد امرابرب بهذي عدلانال فخاد فارط رودي لاف

 بولقراؤنأ ادكرهوملا نع ة4«ملادسعبتالاك اسءدعبب الو اهعم رودباهروي ثان
 لماللع بات عرفلاوهل أ !نالاهعدعبتالوةؤبتل اس عمل ةعبات رودن ممبولق طسو بالألا



 : ذه .مالاو
 ةدحواهيفءابلاو مهتلارتخاو عمىنعج»ابلا (ىرتخاا) يتسيكست مهدوخرتخ اابارو ع
 نملك (ىدملا) عل ا ايناعمب آرب ردصلل تيكتتءابو لاصتالا ءانعمهتسوبي و
 الث اهمكحو اهتيصاخت رثأتيف ةبسانمو لاصت اهمحتعم كةرايلا مالا دح أ عملاصتا4
 3 :ودراد ىلكل يم « برطرددشأبهرهزرك سءلاطإل وشم
 قودو ىلكل بهل صح ةرهزلا هعلاط ||
 مس'عيصوةبسلةزمملا (نعرم) < دادبوبتءوصخونانإب والتج و وخريدوخ أ

 ءالئامش (وخ) ملا بك اسءانعمىبكر فسو ( زي زوخ) سماها ثيءلا ف كوك
 هنا لع ان مدلل ةقارا هتداع تناك معب رمل ابوس مناك ناو (ىنعملا) بلطي هانعم(دي وب) ةداعلا
 لياتدرم سيل مهدادعتنالةمقابل اة هن اهياع سقو ةموصحلاو ناتهلاو لا دنسللا بلطي
 تاذلا "ام -بك اوك ةب روسلا بك اوكلا ءارونالةب ونعم لا بكا وكسلا قسيعحاندا سم

 دتارتسال ىوتم لاقاذهلو تالكاووظءراسو ئمهاالاروهل!نماحغ
 أ تافس هو راسخ امسح (دنارتخا) 6 تار ديا وو رسعو قارححاك ه تارا كاروزا
 (ناردما) نوكيال (دوبن) ريغىءءار و ظغاوةرعاظلاابك اوكساا ىعةساثلاو تاذلاءاه-
 لأ كالنالافةءر وسلا موعااربغ غيلعلا ثاذلا كوب ةمئانز تاغ سوة.هلا موعغ (ينعلا)اهف
 ىونثم لاو زو ريغتىأ سنو قارتحا هنآما'تآَدسلا وعخ ىف نوكيال هنافةرمخت لا ةثداسحلا
 اذكورئاسعمج (نارئاس) مرة منام تفهنارغ امرك اماما ردناراسإل
 اهلك ةرهتشملاعسبسلا تاومسلا م نهرمغرخلا تاوهس ف نو رئاس(ىنملا) امتع ساما

  نءولذغالة- رو ةلادسع ىسهفالاو ةحر ىنهذ لاما اةرو «ىف تناك نا ةءانءض



 ممن
 قع رم مخلل ىرتش مهتالخ أ ئامذ نع ةئيدرلا ف اصوالاب
 باغتم ءانعمىببكر فسو (ورباغت-) جرت يواغمو بلاغ
 5 رركبال ع رأل بو سنمءيضغىالا كلاذرإىدملا) هعجرل

 عج م نأكن و4 تائالو 4ماودال القتالا قوهفندأءلابولسغمو بلاغربسلا بقثم

 لا وح [1ذسوهاكى مهلا بضغهبشغ لب رللابوسنم هب هيسطغ نوكيأل ةروصلاق دداعلا
 ناسرد « ىيوصنزان عاب لاغروإط ىوم اذهىلعتنالاجر
 يلي بشمال فاو ,صختلا نم نيمأ لماكلاىلولاو بااغلاروالا (ىئدلا)

 اهو قم اروبا
 . اغاج بار روب نادناشخ حو ىوتشم
 ثادر) روثلا كاذ (روذآ )ركز مدرغم

 اوذخارروالا كاذا مولايذأ اوعقر نواب محاور هرالاىءروتل |ىلاعت هنا شر(ىنعللا ]لايذالا

 مولع شرم لل 0 ا
 كين أ و )اكدت ءارونا اذداسأ

 م هرم فرؤنرا :تازاه# دبا يحك 22 يوتا
 |طمدول ىأ ى دعل بوسنم لو ذوأ ىشعل 3ك سيل نءلك(ىنعما) هدوبانءريدم# (هدبت)ليذ
 /نافدت ومرض اناا ف قب اذهاو بيصن الب راسراتنلا كاذنمحاو رالالاعفادا دعت شا

 | آي رراراهورج» ىوتماللاةفدادمت

 ممءرجر( اء درز ءازجالل (اراهوزج) يت
 (تملك ا ب)ةبردسلل ىزاب ودع ىفءايلاو لكما عسان حلا ناللكتلا(تساك )فرحل(ىوس)
 ٠ ازجالا تال( ىنسعلا) هرولاو ,هو ةيممعلا فكسلا مش ةين انلاو ةبب رعلا فاكلا منك والا

 همت يل ار لكلا فرمل ةهجوتم اهودوروتلا ن«شاشرلا مج ا سأ نيذملا مهب
 ا نامه ةيسانا لورا

 (قدلنإ صأ عن (وج) 0 اردمو دو رب ز'كنرارراك
 عاونأو ليلا لاكش اىأر ف ءالاو ردحالا هنولبلملا هلخاد نمل حرلاو اهرهاط نمر ةبلانول

 نمر غلا ةرغصو ةرح لعلاج دت مريخ هلا لعاودا ذعتسالا مي دعزخا د نماسبلطا فلا



0 

 ديم هقلخو في رش و فيطل هنولتا معاق هم هلعفو تاب هر هاملا قفار نمامأو اهرهاوملا

 تافه !ءايسزاناتستزالنر ه تسافس مخالب ىاهكنرإط ىوتم لوفي هنال
فاموالاو جالا قالخ الامن احلا لاعفالا دو نادملا ناولالا (ىلا)

 نم ةديجلا 

 امآو ةيلامحلاةفيطالاة فصلا ةنب زخ نمهؤاغس رس املا ىفاسلابلقلازوك ةيباغىأ ممن

اوأ رس هللا تسد هنالر خا مهئامداوس نم نففانملو رافكلا نم حابتلانولولكش
 د

 كرت آمانهتلا 9 ىونشم لاتاذهاوربلل فلاخوه ىذلا ءاقحلاءامدا اوسنمهومي

الا نوللا كاما (ىنلا) <« فينك كنرناىوبهلاذنعا « فيطا
 .فيط

 رطنئذلا هشدا,دارماوهقلانفبسىأرذةمل نب ءيسزانيلا لزنأامو هتاباتمآل د كتم

 ةرقبلا روس لالسملا فا لكبوثلا ىف خب ملاكمبحا سىلعءرثآر هلأ هيلع سانا

 ةفيصو ةغب سني دال ءرغكلاا ناك هنا آلا قيمت ةراشالاو ىربكلا ندلا مسخ لاتو

 .هنيا.عف ةريعلاامئاو قلما «ذلكاهف ةريسعلا سلا !ةغيس ىه ندا

 .فراعملا نرد صتبولغلا ظحو ماكح الإ مالا قيذوتهن | «نم حابشالا

ع نركيفراوالا دهاشيإ نرارسالا فوشكور اناا دوهمشاههم جاور الا
 قانلاورثكلا ىل

 سر «درطوه دس يأ هلل ةنءل عقلا نرالا اذه ةخار يفاثاارطشلا ف لاتسسلا ادعو

درادغا و قوتشمرلاتا دلو مالا عع يذل وم ءرذوهو“ اذا "امنملصهنالا
 وا ر

 قوش قعر بهذي رعجلا نم ناكأم لكك( وجو رىاخت دما اغا له

 درغمع رام لعفدو رى ظاذا ىلع لانج عديت ناكم ىأ نمو هسالعج

 (6) 6 هردبتا ودع كباستز وم ديرب ياهلي رتزاو وتمر

 عاطل انهو نيعضوملا ف يبكَر ف سو( وَرَرَن) لاو هوموك فنخم .

 جورلاانئادبأ نو ةعرس بهذا اهرادحت لبا سأر نم لويسلا (قعملا) ةردشمو روب

 لاحل'نا_؛اهنعأشنىتلاةلاحلا هذه ؟املارغنأك امواطالتخا بهذا ىسملالا ىدعلاب

رئاع ءاتحاورأ اذكه طالت خالاو رملا ىلا لوسوالالا ديكأتلا
 ةطلنخ عرس ق اعل ا

 اردت فحص مم رايقش علا نينمؤلا لامر ظناو سدغلا بانج لا اهبر بح ةحزتمو

 داي تدرك شنآ طا دحأ مع راوكر شي مواورمسو ملا قلاران ىلع

 1! ىاذه م تسرشت ارادر هدع- امس هكرهك شن

 درا
 ,صلخ م. ملا اذوا دهم نم لكان اق م.ءلااهنام هءقوو

 أرظناءانعمرداحرمأ (نيس) مدرك ىأبرب م شن اكول مب هدر

 تو نال ب دانا (ضتأ] فرالاو بتم اوعغيمعلا بلاعب ( وز
نملا] بئاغرك الم درفمض امل عف(درك ]ممسااره

 فيك ىدووبلاباكلا الاذرظنا (ى

 رشاتاب
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 تأ نار(درآ نرو) تسشنا ذكور ورك ذ م درغم

 ل تاراقو ةرامالاسنلا
 ءاذلنمل اسجعرانلا«ذها

 تم سمتلا اذكناخدلاو

 06 اك حن هداك 7101 او أ زركلاو سانام نكينلت( ىنعلا] يدوى ددزانهمشج باو دو قانركهزوكد مخبأ )ف

 وى دادي وأ سقت ,اىارسنوجإلا

 ءاوهالا عيبجناارابخنا مكسفنأ مس مانسالا أ( علا مكملة دامالءاناونيسلاو نيوننلاب
 ةيحرهاطلا سلا كاذنالامرهظأ
 !ندعمو هر تاسنالا عليي رييكسسم

 اأ_(ينلا) «رارقدربك ىدبا رارارتتا هم دارش
 | موقوف ةنك اسا ءبتساخ نمتب وانلا نادم ديدع نيدسهيفاعشو ولو املا نم راو ديدملا |نكسيتم (ينلل) هدودنما قرد ب3 6 ةوسنك اس بأ زنهاو نسل ىويتم نكل ]وزي وارارف لسع ءاملا نمرارسلا لاذو وشن, !(ءواوننراطتياهي

 عمنمأيىتمةينانالل بو تملا فاتلارطشلا فلاقاذاد فة هشمةوهشلا سفنلا اذك
 ىونتم لافف اهتم دك امس نلا ىماعماو رفكسلا ل سأ ىنملا ىفاذك ديدحلاو رع اةلعستلا لسأج رافناى نااكفسوهلاو ىوهلا نعةياك امهناذللارفعاو ديد اامهونيذسه

 رباربا « راندبرادنوردردنعأو' ديدحلاور جا (ىنلا) مرا نكون تا شرا
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 روب قر غال هلال ىلا هيدا ارأ بئاغلا عج ريغ ناو وخد امهفوط-الورو مام لع الل نوكيال بسلا اذجوارات فوم اف 0
 دور نه اركب .نو ردردودشك ارفو ريرات
 ةمشح نهاو كنس ىوتنم لوما الحام لوم سو حلا ذدنااندانا ديد اورعا فود
 راثلا عينمديدحلاورخعاناثلاذو (ىنملا) مي درهجواسرور رك تاشاسهرطنو دو دوديرأت

 ىونئم دوهلاو ىراصتلارثك ام حارطف ناك ذلو قسفلاو ورغكلا

 | ضاملهذ(تسب) متل شن لدوددرا ردو تسر درادوصسارتن با
 || لاقق هأدوهاك ةسملا ناسف رمسب هللاانسّدفع مش مرانلا فوجف دعتتأي لناواجنو (| صاخ نسا! ذولدوجحسلابىأ نملك (ىعملا)

 | (ىتسعلا) دازاذكو ىلصأ ءانعمرك دمدرقمضام
 ا متسدسُن مص نمدفو اهموصخ عميج ىف اهعاط أو هسفن
 لارا ةرامالا سفنلا ةنواعمبن

 .ردامإل ىوتشملوغياذهلو هلعتساك ةحرواؤ ب
 | تابعت (تساهدا) ةيحلا( رام ,تساهدزا تب باو رام تبن دارو تساعم سفن

 ذهرنسو اهتلازاو هع

 توح بأ قي ىونتم سرفلا دنع عسج او ةيثنل

 د( وا) 4دارركيدىبش سفن تيرا

 ممصلاو رخو ديدح سفنلا

 | ا

 لدي ىتمرانلاره ال ئغطيال الا( ىنا)



 دعف دينصلا امهدارلا ةراخاوزوكلا نان طق. الىأ ايقابوايرط عبنلاءامنركيامودعمو انف

 ن'ةريثك تادهاجت لا جاتحيءريوغت ةسقتلاداف امىأب عموري وغن عسا

 مثسا!(يىتعلا] «نادههسحارهيسيارمسغنوت اع هرز

 |رفكسلارانعبنمدب داو رفعابدارلاوهوب نم ىفانالادوحولازو؟ رق دوسأ م

 شدوسالا* لس عتلان معاة لاخلا ارثاسودوولاو ىراصتلا اتارطتوداسفلاو

 ةمجرللسلب سفن هه اي-ليسنوج توم تي نآ لل ىوتثم تارطقاكا هر رذو
 رك فس نايزدعب نكميركملا دوسالا "املا رش توما اممصلا كلاذ(ىنعلا) جءارءاشر

 ىلع سفتلا ذلك !ابرج عطتةنبال قورطم عساو قير ىلم عسن خصلا تحان نكل هعاطقناوأ
 تاسامتاايدو م اهوامتال ده ناو فال تدعمو نار سم اور فكسال عسثم اب رلا قيرطلا
 اركشب *. رك ظذا نا ىلء ههابذ ابعلاوهب قرغ مهذعب وني رمثك كال سما دا هب وات لاوالاو

 || قداهر ىةمثحباو كتسهرأ دي دنكشناروبسدسإل ىوتنم ةيلعاشلاةادأتدانأ

 3 ب 7 0 .دتئامدس 0 يدلنرد

 0 ذل

 نكمب ريغلا ىدسعتئالدوسالا٠الاك اما[ سمأت امل

 اذولو ليلا لوما قيفوتاجاتربسعام .صالمناو بع ساهر وغتا درس نكس ئالو

 تا وجاررشدد لوم » لهن دئاب لس كتل ىوتثم لوغب
 :ظذلنا ىلع دئاز ]سكر وصلا متسصا اريسك (ىنعللا)
 :ودشرباذهلو اهرهتةيوعصللو-لهج ةلوس ةرامالا سغتلا

 طرشلاة ادار |نم ةفذخع 6 م ردت ابكاوعح زودكسمت ٠ رسائاقوجرا
 أ لمف ع بابلامسا (رد) بملاهم رك ذمدرغمعراضملمف (ىومع)

 !عاوأ ةعبب راثلا ةصقأر تال فن ةروصو لاشم تدرأ ناىداواي (ينلا)
 ا ىاةكال للي رلاقذاو ىلاعت ورم سفتةدعب ,رططاةروسف ىريكملا

 !عاتتساوةكنئالمل دوصسو "ىلا فاضملا حو رالو تنل
 اجاوشعلا ةءايقىفحاورالاث ع ىلاراظنالا «بلطو



 (مقل

 لاسمجالا نم ب رشبلا ضرأ ىف حاو رالل نب زالىنتيوغأ اع سيلبالوذو آلا ىصسجرا
 فاظلالاتايزرعدوج ولا سي نم ميسصلخأ نيذفلالا هيلعاواك ام مهني وغالو تام اصلا
 نمالا) مهي لعتت ةح(ناطلس ملغ تل سيل ىد ا, عنا ميتت#م ىلع طارمصأ. اذه)اشي رلوتو

 نيمجأ مهدعول )دعبلا (منوح ناو)هللبوهتلاف ربل نعاولض يذلا (نيواغلا نمالعبتا
 ٍبابلكلر ربكملاو ةوهُتلاو بضغلاو دسالاو دقمساو هرشلاو صرحا ن» (باوبأ ةعبساول |

 فاصتالاب ب (موةءؤزج) اف هب نيفصتملا سفنلا سيلعالني عيدا حاورالا نم (مهنم
 نازارتمرهردر ىركمس*نره ط ىوتم تاكا لا ميلا اهباوبأ نا أ تاعاذافاتافصد
 ىازلا نم ةبكسح رم(نآز) ةدحولل هيخءابلا (ىركم) نان وعرف نوعرفدص ةرغ
 ةرامالا سفتلا لعت اان( ىلا مالا عتفن سنلا ىف عرج ارريهذ تاو نم ىنعمةرودكسلا

 ارينا تاعادان «_تءارفعسنوعرف ال قرغركم لكىف سغنل ١ لاذ صوركم سفن لك
 تيلطو تاكل هلا بسلا !اوبأر دعبلاربهساهتصناو نوريتكمؤاةرغو قيمج ةرامالا سفنلا
 ٠ يؤ ى سومو ىسومىادخز دإل وشم لوةبو ل دش ءانالوموا ااوصالللا

 ةيرد هلل ابلا(ىوعرف) رضا ىهن(زي ره) راس سما (زيك] ب ريم ىفوعر فزار ناسا
 تفولا ىسومو ىبومقلا.نىلابرما ( ىنعملا ]بيس يوم ىسوعونايغطلاة-

 ىوتثم م م«افلخو ل سرومثلا ىمعت نأ. كسك ويصل.« ل قرتالوءدابع فهلا ةةبا
 كلك ونديبرشاو (ىنعلا) (نلمجوزاداويداجىا « نردجاودحاردا ارشسوو
 ظنلتا ىلع كتر هج ىفأ نمخ أ اصلع موس! ىلا قسوم نأ, دجحآ هلوسرو دحالا ىلع

 لجو ك لفط ندم ن صح انالو
 أريغصا!لفطا'*ىعناس اذه

 قرلبإل ىوتم راثلا ف طوغسلاو مود ملا قولا ضب متو رانلا ايط سب مالكلاب
 ةأرمايىفاىدوولا اذ( ىضملا) هدو ةعجردلا شن [تبنأ شب » ةروج تا دروأل فطأب
 دئكفر :شاردد بورا ل فط إل ىو2.ةلعتشمراثلانوك_ةلاح ١ ُكاَدِماَدَم اهلفط عم
 دنكيوتناع ديسرتب وىردنكسضوذخاءانعم(دتس) جي دنكب نا عازالدوديسرتبتز ©
 تعلقو ةأرملاتفافنرانل اف هعضوو أرق ادي نم لفطا اذخأ ىدوولا دلاذو (ىمملا)تعلف
 لفط نادزسشناب « تينسبي درامدصابوا تساوخ إل ىوم تدنراىااهلق نمتاسعالا
 لاذع اس مصلا ما 11 كيتتداراىاتبلط (ىندعلا) تمارا فا
 ردفجرك ه مثوخ ساجااردام ا اردنا ىوشم تمأ م فاالئاةرانلا ل “اد ملفطلا
 كنورانلا لادم انءمةيفرللاةاداىعتلاردنانمةبكم (اردنا) يمشت ا تايمتيو
 قدلاور ىأ (ردام) ءادنلاةادا(ىل) ىف دا انم ءرمأ ل عف انهى لاذ دود. ةزمهومو



0 

 قاعتىأاب (ىنملا) تنكو لو(هحرك )علم و بيملانأ (مشوخ)نا(نم) رخااذم (اضبا)

 ارهاظلاف تنكولو رانلا نم كر رتمالو عام ءىبيط ا مهانأ ىنالفاختالو راثلا لخاد

 |تتحر « بيرج راسن [تسدن ملح ىوتنم نالاهطسوىأراتلا ف ةروملاو

 (تدفعر) نزولاةر و رضلءاب فاالا تبلق باج ىنعب (ببنع
 ىأاسأرتعفر(هدروآرب :رسس) رانلاءذه (نبا) 5 . ١

 بلا نماسأر تدفرةمحر رانلاءذهو ماوعلا يع طابررجالبانجرانلا (ىنعلا) ترهظا
 ترشع ىدسبان « قحت اهرب نيس ردامارشا  ىوتنم اسأر بيغلا بيج نمر وطأ ىا
 اهمارشا نافال ءو لج قحلاناهرب ىزظناوراثلا لباد ىلاعتىئااب(ىعلا) «قحتاماخ

 اذا ل سفعلا لف نا أل اذو قا صاوخ قوذو ةرشع ىرظنت ىتح نينمؤلل ةجحرلاعتهئم
 لانه د جوو ةبونعمةم هر ةساحور5 ذل ةقاذلأور مدل ىف عقوو ةعببطل ! ىهو هما نع ده
 لنا ب هتعيس 1 مااعدو ناميالا لاك هلرصح لاسمجالا ةّد ىف نومه:يوملا صاوخ

 قاهحزا « لاثءش انيباوارداط ىوثم الءات سنن ىدوبي لكرتادها ارانب

 ةقوارلت ةروسا!قديدحت الا ىرظت اوراس ىلخ داى (ىنعلا) «لاشمرثبآت سل ا

 |ربعا هلسساح“ ال لامر هاطلا فران ديلا فوه ىذلالاعلا كلا نمرانلالاثم ءامىنعاا

 تاضاب رلاو:-فاهلار مارا: نم بوهتاَلاوأ رانلا لاثمءارظناومئال لا مهران لاع نم
 تابنشن اردوك « تيربهارارا] ار ثا ىوتم ءايحءامراتلا لام |منانا مل خداو
 دجوهافماللاءراع مهار اند سررت ا رظنارااخدا كلا-ايف (ىنعلا) جبع وورس

 # وزساتادو موخ صن وويدازكم لجأ لر مط ىوثم انيسايواورسراتلا ف
 (تدان) تقولا» انهم ءاكىم فشخ ءراغلا فيكلا متغب (دك ) تيأر(مديد) توم( رم)

 طوقسلا (ندانقا) ناك (دوب)فوخا 2 (ماوتع-) هماةبط انختاو كلنم (وتززءدالولا

 دنع تلكقال ل حر نع تل هغنا ال توملا تدمتع !ىأ يوم تبأ نم قدالوتقو(ىنعلا)

 لامتد>ونآلار ل: طوقذلاو نع دعبلا فوخ ةَدسناك اواو هنم عسراالععدج أ القا

 #« كنرب وخىاوهشوخ نأ ورد . كنثنا ديززا مس مدار نوح إلا ىوشم بتحا

 في رظ هلكشر فبل هؤاو» ماعل تين 1نادئزل نمت ماخ تدلو ان كسل (ىنعلا)

 (ينلا) جتوكسنا مديدبرسأ ١ نيرد وح تونك مديد محرتوحارنآهج نمل ىوشم
 ىملالالاعلاةده اًموهو نوكسلا اذهرانلا هذه ىف تنأرام حراك انندلا تيأرانأنآلاو

 هذهفتيأر (ىنعلا) يىدىسعوارداهرذهرذ ه ىلاعمديدبرشت ؟نيرشال ىوتثب
 هلهأر تامملاوءامسالاملاعهنا قول اء ايحا,فصتملا سغفتلا ىعءازحا ةرذ«يفاملاعراثلا

 سين ناهج كن ىوشم مهوئذيو ةقافلاورقفلاراشةسٌمب رطاا لافط|«نويحت



 دو
 بال ىنعلا ىف مو دعمو ةروصل ايف دوجو. ةروصلاراعوملككلادووم
 لمخادردلا (ةرمئا) يىرذ ؟درادشأ ؟ناكنبب © نمي ردام ردنا ىونشم
 (ىنماا) ةيردصلل ىرذ آو ىردلم ىف ءايلاو مالا (ردام) ىلاهتءانعمىآن م فخخعآورانلا
 مسارخ ا ظفل نا ىلع ةيران لست الرانلا ءذ-هيرظتنارانل الخ ادىلاعت ةمومالا نكت حتأإي
 (ىنلا) تسر تاودمدمردام ارا « ثسدملآبن !ةردط ارا ىوتم راشثلا
 ةلودملا ىهدتالو راثلا |لخاد ىلاهةىأ ا. لامتالاوةداعسلاتءاب .رانلا لخ ادىلا عت أ
 ء[دخ فطاو تردقىنسأب « ارهاىديديل سنا تردنإو ىوتمةسرذلا تاوغلديلا نم
 (ىنعلا) بط ا.ةئرك ذمدرغم عر اضم لعن( ىدسان) بطاسخم رك ذمدرغمضام لف (ىديدب)
 ىوتثمىلا عت هللافطاوةر دقىرتلراتلا لخ ادى هتراثلا جراخ باكلا الاذنردفثبأر
 ةجحرلا نمانأ (ىسعملا) يوت ىاورب مسيندوخ يرطرك « رنا. اشك تجوز نمل
 ذا ”لوذأ نأكل ةءاطتصكإل رطل |نمانأو مدق نآلا بصسا ةنئغشلاو
 ىونثم لوغب و اهلءت طوع ديشا دهان قاكلخو ل لغم عقبال كول سةلامئلابسلا
 لخادلاهآ (يغلا) ناوخ تسداهن ماكل ارشأك و تاوخ مهأرنار ركيدوارشا »9
 طش ىف نا ,ءاماعطرانلاق مضوةزلاَتْوهَََللاناناضيأأربغلا عداورانلا
 ا ىوتثم ةيقيمح ءايحو ةورخا ةمن ىأ ماعطلا مسا ىفاثلا ىف نو »رم لعف لوثالا
 (همه) رك ذم عج مضاح صأ(دبآ ]6 ةمهن تسب ادع ندبذعرغهمحتان لم ىا
 ىلءريسلاوتادهاجارانئارانلا اومن ادىلااعيجاومد_فتواولاعت نوملماب (ىنعملا)اعيمحا

 نانوباذ_ءهملجتادابعلاةذفو نبدفاريغناف تاءربلا عرج نمءافمل ا
 وك: زا نأ لح تاج دجى مهرب و هوركت | نا م ددزي الناب ف ىوتم لاكسثلل بج
 ةعاجلا كلت طسو ىف حاس لفطلا لاذ( ىنعملا) ةمظعلاو ةسولا(ءوكش)ءولمملاءانعم ةرمجتلا ءابلا مذ( عاملا نإ هون طلال جار رغشسم تع دمانو حاس (هذخ)

 ىردتم اوفانشاهلاءافآلو نيفيلارؤ مهل لصحو :مظعلاو ةسملا.: كام قاملا حاورأ تراصف
 قانا (ىنلا) # تزود رم شن ؟ردياد دنكف وه يشيوخ ىنازا دبباردوخ قاخإلا
 تك نلوم ف ىوتنم ءاسنلاو لابرلاراثلايف مهسفنأ اوءررارتخاال, كلذ دسعب
 مهلعدحأ ةلاملال و لكوم الب( نعم «تسوزا عل رشه قأ
 |٠ لمص ىلا عت هتمولح م لكرعفال بيجلا بي رملا بيبملا ةيدع :نم لب راثلا ىلا مهصسبلا



 ىوشمة ذات اضاررلاو تادابعلا ىف مهي ريو ةمعن ةتحلاو« امس ءاضااءدابع ضعبلا
 سرفلاة دعا ىلع ناوع عم (نانا اوع) مايمرد سناك طدرك ىعطمهارإ اخ ناناوع ناكدُس

 لوخ هم هتايتشاو مه -خلب وقلحلا ةمه ثلصو ىتح (ىنملا) رضا ىسهنملا
 أراثلافسانلا عاقب ىلع مهلاحأ ىذلادو لا ن اطلسل نب رهاظل | ناوعالا كلن

 ىلاعتهللاناوباسلاتيبلا ىفرلعأ اك اور هزدكو رانالا ىبتالا دجاوا دحاو مهلاولاةنأن ما ةوفلما
 ثاىتسحقالتلا رورو اثملارانهسيلع لع وىلابب الف هتءاطل «ذ> بل !طلا ىل_ءىلكتادا

 ىوتثم كاذولاقاذسهلول ذب و هعئم نعز ع0هع ايش أو هعابتا
 قاملان ال (ىنعلا) مد ةرهداص مسج ىانارد 58

 |ورهيسدشىدوهح تآ ول ىونش» قدصأ مهداسجأا ااا راسو بح اوراس اسال
 المجر هجولادوسأر اص ىدوولالاذو (ىنفلا) «لدراعببعا

 ويد ٠ ركشدبصب وردمهناطسر كمل ىوتثم ءاضي مم هبظامدانراسم لا اذهنمو
 0 دقت فل ئاعرك ذلمدرغم ضام لهذ(ديسجب) حب ركسش 0

 ركمميلعداط ناطيل !هتيركشلا (ىتغملا) تاطبشلا مساوبدلاو فا
 قادصاما ذعر ,محولاديسأ .فنواريباط ل هقركشلاو هعنا»دو

 اذ (مغكز ينا
 لّوالارا علا ىف ناسكتدارأ أو دولا ارءأبدارأ 0
 ىأ مههوجو امو كيراس نسوا هو دولا تاوع أ هنهدىذلا لاذ ملا نيتمؤملا

 هنهدىذلا لاذ لوقت: 'هرفم سك انآ ىلع( نا سك انذك) ريدة تتلق 7
 ذعمج نيتمولا اهوحو ىف ةناهالا نم 0
 ءارلاديدشتولا دلارسكب (ديرد) «تسردتا ياواد اهديرددش ٠ تسجل ةءاج

 ب رعلا مارشي (تدج) ةراشاو فيزا وهو ذدررد ىسجوأق لع
 انم(وانآ) عرس ءانعنةيمحقلا وأب اط» انعم نس ظغل نم قدم ضام لهف
 مات (تسرد) مهسابلو (تاشباو 3اس قزمالا اداب سايل عم
 عرساىذلا كاذوأقلخاراقوو ضرع سال قب رتب ط ىذلا لاذ (ىنسعملا) ميسو

 .راقو سابباةراخراصاروف قالا ساب رخ ىذلا كاذوأ ىاملا ضرع ساسبل قرخف
 ندامزك و لوي ودشرإاذهلو هيلع هورضداءوالاساهعت قئاناراتو سال قرد هسووأنو
 3 ةءاغي ناس اذنه هي دئاو رص مش لو هيلعهللا لس دمت مان كدرم نآ ناهد

 زك تاهدنآ وف ىوتم جوع "ازهتسالاو رض متلاب لو هيل هلا ف سدمت مسا ًأرثكذلا



 مفي( زك )مغلا مسا (ناهد) لاذ(نآ) يدنا زكشناهداردهعرم هب داو ر طن

 5 اما ا ع ) ةيسرافلا ىازلانوكسو ةسرعلا فكتلا
 ىذا لاذ( يندملا) ةيرطحلا مسالاو تزهو هلم. أرهو «ترطسو هنمترخم شفخالا

 : ذ قبق لو هيلع هللا لس دحش مسالا ازهتسالاوةءرضطتلا ةهح نم جوعأ 1 لعج

 قأعيتشلاهمقدعب (ىعلا) جنن نملعفاطااارتىأ « نكوفع دج ىاكدمآزابإل

 |مدركىسوسفا اري نمل ىونثم نفنملعفاطا!ثاهقا لوسرا.ىنعفءادمانالثاق

 (سوسفا) كل(ارت)انأءانعمملا ماي (نم) ملهاو بوستمار سوسن مدين م «ب لمح

 لوما ن مب رذطسلا تامف آلا كلانا (ىنعملا نآلا تلعف (مدركى) رطسمتلاو في اوم

 |دهاوحادخ نوج وف ىوتثءاذهنمةهحلاوأهل لأن أو ىةقثالو ةرضسلا ىلا وفم ترسوا

 بلطي (دهاوخ]لياتنادأ (نوج) مديت [ةطرخاشليم « ةردرل طيرك
 عراشملمخلا فارسك( درذ)دحأ(سك) سومانو باج هدري) ناب فوح (ك) ديريو
 سك ىلا ع جار رميه شابمىف نيشلاو بهذيمانعمودربا ذكو قرم انعم بئارك ذءدرغم

 | ىلا ل ءسهذبو لم هدابع نمدسح [نيوماتو باق رخع رأىاعت فادربامل (ىنعلا)

 أمك «سك ببعد وبك دهاوخ ادخ رو ىوتكيمعافلخو ءاينالا نم فانا ىف نعطلا
 سفنتي اله دابع نمد | بيعرتسىلاعن تامر ا ذاوثإكتعل |) مر ضن نارويعم بيعردديز

 | حف سفنتيالماغلل بسانملا نكل اليلف برضاك يه ءناكولو نيب وبعلا بيع لاذ

 بنار زم دق راباس< وجا دح وين نم يعل نمدحأ
 ءانعم(ىرازإعراضمز مف (دنك ) ةنواعلاءانعس(ىراي) نحتمانعم (تام) جدتك ىراز

 عرضتلا بناج انتبغرو انليم لمح ةاثعلاو ةنوابهلا ان ىلاعت هادي ريامل (ىندلا] عرمشتلا

 قال ىونشس هيقوهاس6هسلخ تح لوشرلا مسا ىف ءرطسمتتلا ملأ < ةئاغتسالاو هاكبلاو

 ديعس (كمخ) «تسوا نايربوا دك دنيوبا هه ىو « تسوانايركن كى عتج لم

 باقلامسا (لد) كرابموىلاع (نوبامهر ةيكاب (تابرك ) ءادالا ةادأ هيلعتلخد

 مايك ىهىلاددلادعسأي (ىعلا] وشم (تسواناير) بلقل ىلا عجا
 ةءاماوبألاف و هبحرانب وشم أبو ث وهىذلا بلقلا لرابسإبو لج القيكاب

 لعلب "كليا كسا لات ءاجتلااح لس هيلع هلا ىل هللا لوسرلا

 |ييصعتلاو طي رفتلا نم فاسام يلع مدلاو هللا نسفوحلا ناثيشءاكبلل بل املاو كانمرطخ

 اءدتبلرابمبرح ادم « تسياءدن رح ركرهرك زو ىوتنم لاسقدتابتحف
 !مدبعبق اعللرطأتلالجرلاوثلصتم: اق ءاككلكرخ (ىنللا ةعتسبآ|

 ذا فاوخاو ان. »فلا, قدسنا نأن م ىلا بحأ ىلاعت ةعمدعمدأ ن الر منيا



 اةنيكلا

 ,سناوربأ اطرهإط ىونت» الئمع وهلا قفاوسترج بولقلا
 ا ودعي ناوداذكو ىرحت (تاود) ) مدر تجر داود 53

 :رضخءالا كرب بند« وكيك ءرحمءامهخ رم لك (ىنءلا) اهانعع دوش

 ىلع 2
 اننئصب الذ كلذكت اك ةذاامأ ىامتهللا لامقف ميركلاكاهجو لا
 ذاب امان «رزا ملكه عجا غنيتسرشم كرات ىدابع نمادبعالم اعالالا

 «رت مج نآلا بالو نوح شان ىوتنم لوقي و ذل دشرإاالوموا: ديس
 (ىتح ةولبمديعباك ا رئادلا بالو لا رشم اننأتمن نك (ىنعلا) جرتخ دلو

 6 هع حر ماو كثر ثلوج رثل دثرفتلا
 أرك ذمدرفمع رام رصف 0 (نلشا) جرآمحرل .-ر نآفبع رب

 يسد )م .-را هاتعمرضأع مآ, (نكمحر) ماهةتسسالا
 يا رمأ ( رك البى نانزكيشب ولات. .ءانعم بكرت

 ةليسر ىهرة:داعسلا ببس'اكبلان الك ايلا محراع ومالا بكس باطتا (ىنعلا) «
 دوععسل نم كورلا ثيدعلا 3 0 ٠

 وخدتتإ ىدانلاوءادتلا:ادأ ىاو ناءبالا .ةيكيم (ىاك) تاطا_'اوهوءاشف نم اكساس هاا رش 7
 |وخ (توخ) ملاعلاق راع (زوستاهج) 1 ةلاذ(ن آر ةعببطل اوةداعلا بعص
 هريدعت ماهقتسا ةيبرعلا فكل مضي يك باطقللةكالاءانلاو ةعيبطل اءامنا مشب

 محرالنمايالئاةرانلاىلاهسجوتدوولا ناطلس (ىتعملا) وكت عبط زوسناهجىوخنإ |[
 ىروس ى ع نوحأ ىو بهذ نبأ ملاعلا قراسىناذلا كعب :.ط كن اذ ف ارا دمالو ل مالو
 (ىزوسمن) ماهفشساةادأةلامالب (نوج) م تنيدشرا ةمدضزا« تي هامدشح



 تتيسماغ فءانل او ماوةتاسالل نوح فا

 ئنىأل (ىتسعلا) ريس (ركذ) دي درةادأ ةحوتفملاءايلا () باطخلاتتشىفو

 ىو ىونثم كتينئريفتاثعلال نموأك ثم ةساحلا ث.هذأ دلت

 يمىحنتالثنأ (ىنلأ) «تسيدرحوا ايدشرتكدلاو تبرر[
 هقرع/ئثئألو صاخ فكوهكل دعت /ىذلا لادا دوبعم ؛كزذقاهلا لا و رانلادباع

 رانا (ىنلا) جي ىيسين رداق تسبح ىزو ننوج « ىزراسوت شن | ىازكرهإل ىو
 يىل_عةرماق وكت ببسئأ نمو قرت الئشيكال ين دجوام لك قرحت ةرباصرمغتقو لك

 قارحالا ىء نازي ةردالىأ ىراكنالا ماهذنمالاعابشالا نوح فاذا لة قارحالا

 مشيت دازرسن نوح و دن وها بع ىاتسدن مج إل ىوتنم ابهشلاتم

 ةلعش تالئثىاللغعلا طاروأ ب عا مابرةلاملا هذه باب (ىلعملا) يدتاب

 « تسامتخعزاون عبط فالخاب وه تساره -اي ىمكت درك ودلج ل ىوتتم ةيوقوذيلاع

 انملاهل كةارحامدعىأ اننخ نم وأ ءايهسوأ ارصسممل لمت

 ارانلا هناجأف (ىنلا) مشا ىيسواناردلا همن أ عامهن متن [تف 3 ىرتتم

 ىرتنس قرارح ى روح ىلخاد لاعتانأ يجوكيتلا ئاتا لاس تا -اءوأ ا هلاقناسلباما

 دع (يشكن) «مربيروتسديهممحخلت م« مال تمس, دن معمول

 ل (ىننعملا) ماكستللاةا .ولا"ابلامشت مرور قمملاو ,بئاغركذ درغمقلطما

 نوك "او “أدع قرح او عط 1 هنذاو ةزاجا اضيأ ىلإ ميكن ىرصنعالو ىمبطريسغت

 ديك أنلو ىلاتت موك ئيءلك اذكو هش اله دو هئاوهرثوا اومئاقدسأ ىلءامالسولدرب

 ”ىموغ | 1ك تكس د رخردر و ىوتثم الثءلاقبالطلا ءامنعا

 :ةيرس اوكسلا نم هنوكع هته باب ىلع ناكرتلا باك( /ىنعملا)

 رمد ناكسزا دئن لح ور هلاك كير خر وإلا 1

 هاعامسو يوزع
 زاك قد كر نمو ىو.« بشل هناريشأ
 ةدوبعلا ىف تملانأ (ىنملا)ردصلل كديزوىكدنيف ءايلاو ليلقتل ةادا ةرعلا فاكسلا عتب

 ةلرغلا باكتالكرتلا نملفأة ابحالاو دو ىف ىلاعت ألا سياو بلكللا نملقأ ةعاملالاو

 ارك اتعيط شا 19 ىوتمثلاسايف نيل ولاوذ هنا مردملا نم ىبثجالازعمب
 وج نمامومغمال تعج نا غب ران(ىنعلل ) جدنك ن داليا مازا شزوس

 ردصم ما شزوس ظفلا ى لعمل لا ىمأ نم نركب عبط قاوحانارلءان ةرخآلاوأ ا
 كعبطرأ(ىنعملا) يم ذهد ني دكيلم ىداشوردا ع دهدىداشرك اتعبط شاوي ىوشمأ

 01 ةطلا دعقلا .ت ةل1101س ح سسااساةسقل طعما



 لانا لءاماتوذعرضلاوةاجانللو اقوث تا دايعلاو تاعاطلا كلاطعان ا

 تلةنأن هترد قيد ريم مكحيو زعم شيام ئلالعذي هرب غالنيدل انلبل مةوذللاو قوشلاو
 قلاغرصابمغ » نارامغتسساونىد. معههنوح» ىوتم لوقب والدشر 1
 لمح ضامن اهنالىل اعتهّلن ارفغتسم نك ك يلف ىف مغلاىرثالنا ال (ىنعلا] ينكراكدمآ

 لكن مهلهنلا لعجر افغتسالا مزل نم ملوويلع هللا لص فوق ىنعما ذهو كبل تاررودكن مثل
 | ةوتلاورافغتسالارهو «ترمأ ىذاراكلاب نكس قئاخنا ممايأ مذلا نالاجر غش مسه

 يع ع دوس ىداش مع يعد هاو نوح ىونثم هيفتنأام .نع هللا ىلا عودرلاو

 قلاغ لا عج رمت ةعانو ديرو بلطي (دهاوع)ليلعتة ادا (كوح) دو تئداز اىان

 الفال اا ديربامل (ىنمملا )وكب (دوش)تيردصلل ىدازآقوانه*ايلا (ىداش) الالثالا

 الودارا نادا دشضالا سكمي رداقلان امتع لحرلا طاب ر نبع توكي وارور هريس مغ |نيع

 هذا هديزوحابهدرموو ندآب « دناهدنبشت او باو .كاموداب اف ىونثم ل هبا لإ
 حموتلعمو ىمتاومأ م نو ذل اع ال ىلاءأهنن دسع ءرانلاوءالاوبارئلاوءاوهل | (ىنعملا)

 م وهبت نوهةتال ن كلو ه دمع مبسالائثنمناو ىلاهنهوتا ذه ىلع دمتي وءاما قالا

 5 همه شنق شبل ىوتيب ةلءاطلابم-مروم#ابحاوانعما
 راهن شاعلاكمايغلاىف اعاد ملا مارغرإتلا(ىنفإ) يءادسنأ

 ةيمرافلاهجلابناعبةضسلو طُلب هد ادسرتمماودلا ىلع حو رالبالبلو

 0 ابادنسإو قوشم يماواللوبشاحو نئالعلا نمراع م اهورئادءاندم

 ياش وتمام (ىعنا) يد كررمم دقق ح صايم ه
 انهت قا يصابام دق شئاضد أ ىنعما ىف نكمل ةرو سلا ىف

 !ىمأ ىف م دقت ل ءشوا ذك ىسهلأ م نع بيس ءديد كلا ىلع

 - ازىودنك « ترم مهراوهو نو نهآ »ف ىوئنم لودي ولد رانالو .وانديس
 نمالىرملا عبتنالىأ هر ىلعال اوهديدحاضيأ برضنال (ىملا) ينزو دصوسح#
 ىوهلاو سفتلا هشعهللاى مر .رلاو:أرمل ال تعفو لاحلا ىف دلوتب نم ث الا نيله

 نةلصاملا تارارشلكى هو ناب سدلاونو_:فلاو تفلام ماوي لاف :ًرملاو للاب اما اذا
 امالاموت « الياودمآبدسدوخن هاون وف ىوننم بورما مل ءئشتر اودي دما
 |سفنو (ىعلا) ةيهولالاة ب: سم هدارأرولملاوه (رالا) جمدرم ىاركسم
 ىقيمحلارثوا ا ىلا علل !لحرلا اهيأ تن ارظناو امها تغتانالن كسلو اببسايم أ ديد ل اورج
 هناعستلانةيرابتعارومأو:ظ>المثال آو طئاسوابجايسأو لاعفالا نلف رش لكى لع ىلاعلا

 ناكمالو ةّدمالوةبونعمالو ةيس> ىلا .ه:4ةروسالف الاعفاو ةةسواناذقالملالا ةريضح ىف
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 كقنفا

 5 لإ ا
 .نريمرارابتاك استار إل ى

 0 ف 2 :
 ملاذا اهلرثأ الة لطعم قيتوةيرو هلا بابسالا دجوت دقو ل الداهل مهو اذاخو ءاين الة

 لاقاذملر تاجلاسملاويودالاو فرملا نم ب سنك الا عاناك ةيغيشخلا
 ار بيس-ناإ ئوتشمتيروسلا با
 ىرهاظلاببسلا اذهل (ىنملا) يي

 ةلماعةيوشمملا باس الا كلت ةيروصل ابايسالا» ذهل لود أك لماع قب لابد كاذ
 ابدسلا رخوؤياشمب نك هات رمظبا موةيلالا "اع الل يستر يو
 ياتي التلبيس الا نا نظي نون لا لانهام ا نكسصلو هلاطمي و ىره !انلا
 نآو ء املةء دما مر اسس ناإل ىو لاينر رانلادوولاناطاسسناعاكا

 ةرورضلاهفلأت فدح (تسا !)بابسالا كيد (اراهنستاو) ماما .
 اذهل(ىنعلا] ءاينئالاربغ اهكردبالعأ :[.نالاىل!ةفور مير ص4باةادءاتتاونيسااو نزولا
 وهرب ةيهلالا بلا نمل بيصناللمعأا ةدقوعْىَدَكْأ رع لوةسعلات نأ بدلا
 ىائلارطشل اف لأتذهلو ةيونعملا بابسالا نم هتابذ ايعااو مورحتو :رهاظلا بابسالل مرهم
 ىلاعت سانا نوملاع مهفرمغالةايلوالاو“ اينن الا أهمر حم ةبوثعملا ةيقيقللا_با .الا كلتاو
 قرغم ا 1اوعبط االهنانذاب قرم انلاع ةيرابع ار ومآ ايسالاوثال ارم لك ىفرؤم
 عيتملاو شلسلا غدوهسشلا ىلا طئابرقمعملالا راسو“ اناوزيلخار فايالهقلاةدارلب
 نسرنياهح ردنا » نسروك ىزاتدوهح باس ناإط ىوشم ىلاعت هللاوهىورااوأ
 نسروهسرغلا دنع 4لآةس رعلا نال. نوكيام .بيساا اذهل ية نان( ىنعلا) يندد

 اندلا هبشاذهلوءاما اهب يفسوني ىذا لبا ىلءبرعلاكهناوحططصاو ة رهأ !نمدوذنأ
 قا ىلقعلاو ىروصلا بلا ىأ نا لاب أ نهرلا اذهرثبلاا ذه لاق نسرلاب ب يسلاورثإلاب
 [شضدر )ب وتتم ةايحلاءام ادا يعم جرش سل ايندلارثءلىفارلا عنسلاو ىسولالانذلاب
 هرج شد ) متتزدجبارداد] نح . تع ارو سرع
 مدعو كلفلا نارو 4ةلعوأ نسيلا (ىنلا) كلفاارؤ دم (ارادرك خرح)

 لبملا ىأر نك ةرهاظلا بابسالا نماهروهلا نماهل عرلاذا باس الات ا



 م ا ار

 رسعرج نينا هوناه « نآه>رداوب-ىاسرنبا» ىوننم ةرهظللاف 0
 نماجنالعتتا لاب ارلاعلا فةرهاظلا باسالا له نسر (ىنملا نادم نادركص
 ا « حجر نادركر بورت قافانط ض .ناربملا كالا اه
 خرلالثم قرتتالرشلا مدع .ىتحو ثربلا لثماريتسو ايلا ىيتالىت- (ىملا) خرم 0
 1 !نمعوببرعلادالب ىف «ثشالا ىف لاق ةسس رغلابو

 دوم شن ادا ىو ىه.بحلايف خم ه لاقي
 .ئثلكو سكعل,وارانءاوملا نوكيدارأ نا قملا رمأر (ىنعلا) م قحرتخزا ةدمآ |
 ع ىلاعت قتل ارمخ نم سأرلا ىراكساينثأ ارانلاوءاملا نمالكنالهتيصاخ نم
 يرطا فاتك وح ىد قحزمهورس امش شنو
 , توقف اذا ىلا هت ىلا نمش !ههارمل اراتلاك قامت ذو 'انلاكىاعت ءلح أ

 ىرنشم ىلاعتهتمنوكلا فدو > رار ةلاوفطللاو بضغلاو اللا ىرترظنلاناعمابئأ

 نمت( رك) يداع موقت آم درك هل قرف 6 21 ناجى بحرتا فخاو ىدوسنر نكد

 عيور ىنعملا) ىدركءان اذكو ىضاملا ماكل هلظفانلأو ىن لعف دون( ىدوشن) طرشلاة دارك |
 سو قرغي ماك اردا طهي لولوأ ىلا تتاريبخواضناو ا الاردا ىأ

 دوه د مع ىف رلا ةصقنأ قاذه يدرك العا رداع موقمالل هيلع دوه ده

 اوكلمأ ةداعامأو أو)ةقاحلاةروسف ىلا تلا لافداعموتلدك الهاو السلا هيلعو انيدن ىلع

 ىلع تدع اهسأكك فصعلا 5 .دش(ةيناع) رصلا نم ديعلاوأ تر دو هلاةديد 2 ىأ( رسرسعي رب

 مولابلعبس) هتردش ميلعاهطلس (مهلعاعرض-) اهطيضشاوعيطتيرلفاهئازخ
 :ارعاعب رأبورغىلا*اهد رأ ةعبص نمزومتلام انآ تناكىهوتاعبا (انوسح

 امكان سانا عب رلا|ّنيزتناَف برسف تراوتداع نءازوح نالوأ ءانلازمع !مالازرمع

 نيدلامجنلاقو ىواشس ىسهتا قوم (ىرصإ) ا اهم (اهض) معرضا تنكتا(موقلا ىرتق)
 عبس طوظملا تامطظةردكملا مهلاوق عي رم .لس احلا مود ءنيع مولعه طلاس ىربكللا
 لكلاب عما وأمل يرام .ةر معاضعأ ةعبسسهقرتسفاميرلاأيل

 عبس لا. ه1 نمل مام ةلظم لايلعسبس (مهكلهأت ةمكسحلاو ةردقتلاوةذارالاو اورعلاو

 م-مافسنالا عسا نم ىوهلا نا دبةردكممانأ ةنامثو ل ملابلا بلطف مئءاشعأ



 نورك نال انعت هللا ةيصعم ق تاخدلاو ءاضعالاناوعنات لولا
 و. درشكى طخ نانمؤمدر ركود قوم ريشي ىسفنالا نعل اذولواريثك الوالبل*الهقا
 طخ ىفءايل أود لا رودملا يسرق !فاكتلارسكب (هرك) جيدين وماغأت دايدشا# عر
 اينكن موناببالكنمةيكرع (احخاك ) راص (ذش) تالء(م) بع (ديثك )ةدحوا

 فار دوهات ديس عم با ذعلا داع موق نأ ال (ىنعلا) لصو (ديسرمم) 'لالف كاذ هان
 اًتالشو اميطالملا كلاذيف مجاعراصر سرصأ اير مسهل ل-< ىتحاطخ نيسئمؤلا
 ترف اولا ىف وما نال ف ةعا ةعاعق اوهل ا ىف رسكتأ عيحاب طخلا لاذع واع ناكنم ىنما) < اوهزدتا تنك شى هرانهراب .. ارهج طغدازدو نوريكرهإل ىوذم
 لم ىلع ارع ا غل بسطت فارجلأ ىلع اطخ بحس ىعارلا نأ اللا «لعدو وكىأ اذك /ىنعلا) يدب ىطخ همرد ركربدرك وديستك ىىارنأ سويا دعشإلل ىوتشم انيبتو

 (ان) 6 ناتو لراسغا لركدراتاته زاغتفو وادش# 3
 و هراسو راسامل(ىنما) اموسهوةراغ(زانو درت بذل (درك) قيال (ةرابن) ىلا

 لومي هناك غل اعيطتىعموسملاو ةراغلاب أب !نئالا
 |قركجيهإإل ىونذم هنغ عبط ىلء اطخ بعت
 مغلاوهو ىدئةسرك « ايلاادكوتدس>رالا مدخلا فكنا زكر وا طءدع (ىتر) ةدحرا كرك 'ايلادالمأ .(عم) ميتاتث كار شا

 اضأ طملا كاذلخاد بثذ بهذ. /[يسماإ )بلا معنا زدرب دآزإ ةدحولل
 ةرتر ىلع لهو اللا لاذ راخىأ ةمال_علاونا ثلا لاذ نمنع جرخت ل ىأ قرع
 دلسدوبارا دخد رم ةرئاد هد غسوك صرخ لركص رح دابإظ ىونثم* ينال ةئرو“ابلوالإ

 ا: هىتح :السلا تقو ةعمالاب

 هحورتومو .خفلا صرح حب رو نفلا سارتفال ادا هوخدوهو بئذلا صرح عير (ينلا)
 هزالماذك اهيئمائسحوادي دساذ شامل هلي بيبحو هلل ادع ةرثا دترا ىرالةرثاذلا نع

 سنا! ناطال ءوسلابةرامالا سوغنما "رمت نمو نبط | يثلا نم ظو خو هللا لاجر
 ىعردفت لالا ةيمسوفنالو نيكملا لا سرتذ! مهرئاوندل لوخدلا ىف عر

 ةفرطلوةلهس مملعن وكت ترا تاركسوهو هلاب فرأ»ال تول لجأ ب راذك (ىنسعللا) نافسو سا نوصحه شوخو عز « نانراع ابل -> ادا, ننمحش إل ىونثمأ عم
 آر ههأر اشد ا وف ىونم بيلغتلل سرفلا ةدعاق ىلءعملا .ىلعفسويظ ذاب أو امهرثا ىلع اكرم لكى ع نوكمتاذكو رباصلا بوةعي ىلع مالسل اهيلع فسون حي

 ل بوغ صو لوبقم فاكلا مضد (مديزك) لياعت: 'دأ عابشاريغنم (نوج) بوضتإ مانع ه ا( ديرشاونسلاوساوعو (اذم) زك شرج ةونح درك دوج « ةنااذح

 ص



 ١ اضيأ.(ىنتمملا) رانلاىلاومج ارش نيشااو م اهفتاةادأ عابسشالاوةلامالاب (اوح) |
 ىأ هضم فيك العو للا لوبيا كه ضعتإلو انسمال' هيلع مهارب

 دوفمضأم ف (تغات) تاتش آوىطبرارىومرها مح 7
 مهم ىلاعت حا ممأيىرجو عرس الر صلا ج ومر (ىنلا) لصوو عرس ءانعم بئاغرك ذم
 ارتررأق لان ىو وتو عرف كلهو و وب ذلا لهأ ن ميسوملغأ قرذو
 ىولالارمالالسوانو (ىنعلا) ميدبشت ةوخرعش شور زاب « ديسر ردنامرفوج

 |لدبا وو ىواثم هللا دعمتا مهفومعاب ىأو هرهذلهتذتو هبهذ عمنوراق سه“ تارتلا لا

 سفتلاوهلادلا عش (مد) يدب ريدسش ىتوداشكب رب ولي هب دي دب رج ىنبم مز نوح
 هيلعءةطعا لولو رب اذكو رمطلل حانملا(لا) ديرباذكو بئاغرك دمدرغم ضاع عذ

 راطواحانج عتفو ريطر اس« فن ن راق ىأ ىبعاند سس هنن مارقلاو الامر 1

 هل 'هسيفحن افرع لا ئه نم يك !قلخ أ ىفاهنا اك ام كلامنا ل

 تعول ىرتم (ناسإلا] *النالا منعا .اءتنأ كذلك هللا |

 لو جدور باغ" نارا ق01] لدم
 اذنك ةةحلاريطرا

 (ينعلل) صقار تسرود شرم قوس « صارد 2 ىدوعروزاروط هوك 8 ىوشم
 اماواصفار راسب «ىموم بر روب“ الثا نذ ىلغل او ةبورلا ىسومان ذيس با 1 انروطلا لب

 صا |نءروطل ال. صلخوالمأك ايذو هروطاا لح راصة ا الم فدالىس ءولروتلا

 (نراك) « عندو كوك زاىموم مسج هزي زم دش فو هدوكرك ب عج و ىوتلم
 ةرصشلا قمل هلالم اللا هيلع ىدوانديسسدوح و «دارأورصتتلاناغأ نمقدابقلا

 بق ناكى مو ءاند مسج نال ازيزءابفوسروطلا لبجراصتا بحال (ىنعملا 0
 دن هب ردم ًافعامو بارق ,«قلخ هبفحورالاد_>ةااكملاوةلاسرلاب هش رشثتوا

 صتةرو لب ىلءهتلاىلعت انة اكل اولا سرلا او لعلار ةردغن اود ايملاب حورل | هيف

 ازنل» لاقاذهاوهتلاهلذأ نم ربل ذلاوهقا هزعأ نا ,"نيرعلاةدعبالو ءارغالانفوسراصو

 تاس ىفاذه شب وح ناس اون اكان تمصأ نورك | ان لوقو دوهبهاشدا. ندركراكسناو

 .نمهساوخو حاصالا ةعصنةوبقم دعو دوبل ناطل زاكناو نول

 مط ناب
 ملا تاطلس



 لاذ (ىنسعلا) جد وم شراكنا# زجورتساط5 زج دوه بدبي اع نبأ ا اج
 تاز اركنما ذكرانال«تاراكناوانعملالاددزيلو بئاععلاه ذسهىأر دولا ناطلس
 ىو م دما ذه ةنالدانملا بكم وداسفلاو لاا حل ازوامتن اللول جامتلا (ىنعلا) نارمم نيرئجارمزيتسا بك رم م ناردكم حرا دنتفك ناحانإف ىوشم ثاماركلاو
 حاصتلادب طب ر(ىنعملا) مدرك دوبيردديوبيارلط © درك دديو تسب تسدارتاكانإل
 برغلا فرط نمءادن انف ابلاوتمراصو رثك ىتح ملتلا ىو !لعفا :لسر أواه لاير لعتو
 02 ار تادووح ناوش دك هملح ه ثتخو رفرر لهج شن اتازادعو ىوتم لموانر هةداف لمحتورمسا ىأ بلك الحر لمآ توص أ انه ىلاراكساالسدال(ىغلا] ديس رامرهتك كل -ىارادىاب ه ديسرأ عءارأ دوج دما كابل ىوتم وهو
 وهلا كلت تفرحر ةلح ثراسراعارذ رأت لعو تلعتشارانلاكلئاذهدمب (ىنءل)
 ني زعل اوك: نألالا مهمإلاوركسنأ امو (اومهنامو ) هيه مأ ا فرصغي ل أب كلا دنع ضعبل مضت دشن (دوهش ينمو نولعفيام ىلع معو) نو دعت موضت)رانلا قاع ىأ الع مهنا يذل ةوولا مالا وال نترك ةمظملاب اهل ةفص (دوقولا تاذ) دود لا, نملاقشالدي(رانلاانبر لاق مدودخالا باصصأ لتىلامن هون ةسقلا» ذه لأ ىفةرو كاربت مدقتو جوربلاةيوس اش ر داك امل
 .- ماض ىتتعابلا كار رع هركرهفسوو مهفويسنأرغ مهخ
 الاب مهلتب(تانمئاو نينمؤلااوةنفنيذلا نا ]دبعإ وهن نمؤين اق تسي اسم راعشالل (دسم منى شلكا لك هنآوضرالاَو تاوعسلا كلم 4 ىذلا) هوب
 'ميلعتيلقتا رانلانا ىورام قي رحل تاذه: .ودو دخالا باصصا ف رحالا ف تازلا باذعلا قي رحل باذع مهلو) مهرضكب
 قوس «٠ !دتباز شن ادوب داشيالصاإل ىوثم هتلعو مهرسأو مول لذنو ةرفاكل | ىوقلا ىل_ةئمؤملا ىوقلا طيلتتو مودع .ل. لجآلا باذعلا ىربكسلا نيدلا ةلاقو
 .تءالانمناكم هل مأ نال (ىنعلا) ماهتادتترشا وخ لسصأ
 ٠ ني رتزاسدو»داز رجا ازمه كوم مولسأ فرط اوبهذ مالا ءاهتتااراتحاورالا
 نكي اذيماررانثا نمار فوزي رذلا اذهاشبأ(ىنلا) يب رطدما لك ىوساراهوزج
 . قارحال اراناؤلكو (ىعلار ريمح ائلاوهر (سخ) هببش | ةيهشلا ميلا مشب انعم مب رعلا«ابلا تغب( سد) نمثل قرا انهم ”رثافسو(زوس نمؤم) تعوناشبا شن ؟ اردو تخوم « سو زو نمؤمددوب ىد ف ىوشم هلسآل عحريئثلك ىوذ يلع لكل افرططزجلا قب رط ىأ بيا اذواوراتلاءقارحالا مع:



 اهلل

 هيواه « هواهلامئاتسدو كذاو وتتم يذلا يلا لدم مهسفنأ ترحأ مهران ريغال

 نعةدلوتما لامع الارو دصلأه دفووهو ب .وأهلاهمأ تناك كلاذويىنملا) يديوازاروا مدع

 رهام لاردأ موتي وازهلةيواهلاتنأ بلاغلار جانتي اهل اوكولبلاا تملا ىوهلا

 3 لي دعي وه ىذا آلا عبتاومالا عفدب ل غتشاتةيساسران
 بارك سدت ةيناطظلاةلاغلا نقلا ىعكءأو ةمئاروتلا ||

 تسد و ناروج هيزرفردامإل ىو ثم ةفيملا نم كنة رغما فوهىذلا
 ارك ذلاوىئنالاورك ذلا نم معا فولاوهو مالا ىفافاضم (هنزرك) مالا (رام) جتسيرد

 | ىونم ةبكرم (تسيو) بلاط (نايوج) رتخداهل لاب اشيأ تنيلاورس هلا قياضرأ
 ريم حج (اهلسا) تايوجرىلاةمورصيريملاتادأءاتلاونيلاو مالا ىلا عج ارىهءاتعمريمذ
 اروع رفعجاضبأ (اراهعرف) ةراخلاماللاى:عءرملائثب (م) سرفلا:دعاقىلعلسأ
 لوسالاةدعات نعام فول بلاط هولا عأ (ىنمملا) اهلط ف اهملخ (تسيرد) لوشا اًمادأ
 |ردامبآ 3 ىوتشم الئيررمماهللاسةالاةتاسفنااذاناهادعتتالاهلةّمحالع ورغلل ةيلامل
 3 اكوا ضابخلا ىهايلا(ىنعملا) م تسأ فاير دنكيم شغتندابو تسا ىفادنز [ضوح

 [ريدمتناةناكرالا ىلا ةءو_:ماهنالاوذثني أ اهغشن لعش ءاوهلا نك ةسوبحمو

 ىلا نكرو حامتلا ف لاق نكر عيكبكرأو تأبالل كنم بكرم قار
 ةادأت ساو ة سس هيفءابلاو لس الاريصتعلار حاصلا ف لاقرصنعلا هبدارأو ىومالا همناج

 ف يدرى كذا لدا ه يدار ىداعرعإل ىواثم لاقاذهلورمللا

 عراضم ل عف (درب) ءاوهلا ىلا عج أر هّحت ةماهَب تاعك ذمدرغمع راضم لعذ (مئاهر

 هناهذ(شندر) تنأىرتال (ىدن) ىح(1)ليلف ( كن 1) ءاملافلاعمج ار ريع نيشلاو

 تبحح ندعم تحاليل قالبلةضوحل ا نمماملا لاَ ف نيو صلخص“اوولا (ىنمللا) ءاملاىأ

 سي وورد ل21 310 تتسم رس قاجام سك نوإل ىرشم هباهذ ىلا
 ىكح ايينالا سدح نماليلقالبلق ق رسب ان>اور ال اذكس مالا اذ هو (ىنعلا) «تاه+
 ةدودعملا كسا نالأ كلا باي كب قئاللاةضوح ا عاملا ءاوهلا ف شنباك اهغشفي

 انالومواند

 (ىنلا]« متيح كاانمادعاس « ملكنا بابط ادعس بلان ىوتملوقيو لدشب
 ةوالثر عيتلاو ليلهتاو دبحوتلا ىهو ملكلا باطأ دعصي ىلاعت هيلا ىتح

 ارغةساياهم نكرلوأو فم رشلا ناكحسصرأ د> ًاوهوءبلا هعفرب هبغيواصلا
 دوجولا ةر ص ىرانلا تعتو الق يسال !باغل ارجو هللا الاها الدي دح لاك ط صاب ةريضملارثا

 لارا ملم مالسسالا يتلا ةمحلا ناكر الا نم نكربدبعلا



 قلل

 اهناعتشاو رانلا لوبا دءتسما«ط |عطغي وايذالا نمةرعّلا لسأ كي ىدلا حاصلا
 ةرضااريثا ىلا ةرشلا نعروبعلاب عقرتو ةرعخأ !قرش ناىل رأثلاعفرتا ماهتازت>اوراتلاب
 اهانأ "ارانروطلا بتاج نم مال !ءرلع ىموم سن آرانلاكلني لع ةرجشلا تناك ساو

 نرشاا:أ نا لملان أس ىلع ةرمشلا نمةكرابملا هيلا ىف نمتالا ىداولا ل اسوم ىدوي
 لوعنمادوعسْنا ىلءانم ادوعص دع هةرملافةروسف ىربكللا نيدلا مدخن هررقا ذك نيل اعلا
 قال ىونتم ىلا عت للا رسع يحيل ةدءاص انف دعصت ماكللا بايط أ أ لاموأ اط»
 (انافنا) بئاغ شنو مرسم ع رامز جف (قئرت) ماميلارا دىلاانءاغقم ه قتااباتسافنا
 طا قوة بدي لءاءلاوقترتلوعتمرورجاو راجلاةلبجو (ىب:لا) هيلا فاضماتو لعاق

 لوعظمابو عراب شم لعف (ةناكم إن
 ارعسخو أ لدب (فعض) ىتئرتىلع ةفؤطعم لم[ ةبلا ف اضن لامتلاو فاضملعاقةافاكمو
 ةأفاكم نمرة (ةسمجحر) لاقل ءيلاراجكاركبلا دولا غلو رجيالمم (لاذ) فوذحم أدم
 ةحرتئ م ةلمطاز ناب ةقلعنم ىذ نمدتلاتانضتالااو رورو راج (لالحلا ىذنم)
 لالجلا ىذ نمذن اكسض ةحر ةمايغلا مويا للنور: اناكمانبتأن م ىفنرت(ىعملا)
 ريف هنت هعافو (انمحلا ) «اهلاامدبعلا لاشك ٠ اهلامأىلانطيعو قرش
 (لاشك) ,+س او افاكلل أ (اهل امم[ ىلا) لال ل! ىذا عمجاروه
 لا ويجارمتغ لانعافو (اهلان) ىنلاىأ (انم) لا. لعاف (دبلا) يبو هتماظنل

 جول انمالانلاةعجار اهلومةمعاهلاو بيطلا ملك لاو حلاصلا لما نع
 ةأفاكلا كلت لاثمأ ىلاهتلااناسوبانلا

 ةياذكو هرلو هولا
 كم' عدس م (ىنعملا) لانيل ءلومشماهلانامم
 كلذا ولان ىلاةأفاكملا سلخ نموهاه<ةدرعلا لاب
 ءاهلا (دكم) مغ الفاذ « اعاد

 اهلعانىه (لزننو) انتا اذنا ىلا ةعجا اراولانىع (جرعت) هب الا ائساذنا هيلاراشملاوأ

 مساربخ نانلمملاو ج رعت ىعةفوطعملزتر ةأفاكماوأ هدمب ىذفا تيلا ىف ةحرلا ىلا عجار
 عارصملانومغم هيلاراكلاوا د« ةراشامما (اذ) لزنتوج رعتلزيم.(امماد) ةراشالا
 52 “ااا اىءءاءاتلاوةسفأنلالاعخالا نم لازال (تازالن) لالا

 .اللااندتاناا دكه (ىنعملا) لازالمخ_ (ام اشااىأاذادئطروركوأ| | -

 ةلوزغلاؤجي ورعلا لاذ ىعشلاسأي نكسف ماو لا هجن ءاولب قم ةسحرلا لزنتوأ
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 : بعلاوهإ 0 م شذ ج نادم ديافرطناز شكا نهيب ركينرار ا

 لالا دارأرئذلمعطلاو قوذلاوهردصممسا (شتح]) اذكوديثكنمردتس مسائل

 غلا عم ملكستم سمن يب وكو ىفادمضلا سنالا فانا ابو ىنامحرلا بذملا
 نلف انها( ىنملا)

 ايبذج ةدطلا سايغنالا ىهلالا قوكلاونناحورلاقوذلا اذه ءراذ لوقتهدعبا رع

 ٍسنألاو قوذلاوةدللا كلن تن أن أ: فرطلا لاذ نم انءاربكملاةرضخاهلو دوزالعلاتاذإ

 م تساعدنا ينو ىوةره محل ىوشم يولغلا ثيذدغاذ ناليم حورالل هو ىنامحرلا

 الاذوفاالبنات تيفي موتلكيع (ىنعنا) م تساءدئار قوذزو رثفي فرم ناكسسم

فحزأ أسند قوذول ىونشم بناملا لا ةلرظنلا مادا هواقو: تبعاموي فرطلا
 دو س

 هفن سفح نم سن لكقوذيوك(ىنهملا) منيبب دشايدوخ لك ارزج قوذ « نفيدش اب
 نموهف تاعاطلاو تادابعلاب ةدلتيىنقاو هنج هال نئيد-ةلادا_فيذفات دسم ا

 اراظنا«ايلوألا اطل بكل لوقا اهربا طع ىلع تدر تاز يمركلا«ايلوألاوءاسنالا نا

 لوشيف ءذعررمبتااثلاو اسود هم ثالث ىلا ةيضفلاتمقنأن لكم وك, + !قوذتاف

 (ركم) ديدرتفرح () مودوا ينج تسوي ديدوح هدونئدشج لباقتاركمايإو ىونثم
 ارك ذمدرغضام لهذ (تسوبب) دوج كج اس ذح وذ لوف نم ىذتسم“ انثتسا ف 25

 ةروم قف اكولو ىوغتلاو حالشلا !نعِب وعنا مالا :نرحسسمبالوأ (ىنعلا) بئاغ

 قانالارطشلا ىف بام !ذل_لر د افلا ةروصقتاكولو ءازغالاو ةئاطبشال ادعوا :

 اوباكسما !ةاععلا ىلارطتاو ون نوكيد سوت | فالمخ لنا اذاىأ لمت امل

 مؤ لراذلا سدح ولك نر افكلا ىارظناو سالم دأباودذها فبكى هلا ىأ نإ

 بادعأ ةمزال مود ةرتلاو ةبعتلا ب يبان لئ فاو دولا ىلا مسهل ةياياتالم خالة زعم مه

 لوقيف جرالا ق لام دوكب فبكت لف كف ئدولا ىلاءاغثلا نم فانمأ هنا ينحل اسلا

 اثم (ىنعلا) مدوزفامردئاوام سنج تشك ه دوبنام سن> كن انو تاوعمهإل قوم

 اراضانلاراقوا هملوانتا:لعر دقو هللا مسئالفانل دنع ,ره اظل ىفاوكيرل لما ريطتاوءاملا

 هنايوب آه را دن ينج شن إل ىونشر هاظل ا ىف ناكولوا معشر او ةونا :فادازو اثسنح

 ةدوصلا حو مانل تبسنجالسه زيخلاونادل شفت (ىنلا] م هاد سنار اراباز
 .ه امقوذدشابس نجرب -غزرو إل ىونشم: انا سنج هنا لعا ىنعماوورخ

 ىدمع (ركم) نعغ(ام) طرشلاةادأك اون ةفشخم (دو) حاب سند شاي دتنامر كمن

 نعللامبأ ثم ناك نجلا كلاذ نأ الا سنج ربغن ءانقرذ ناكولو (ىعلا) هاشم مدشتامزالا

 ةيبادلاليماوقوذلاوةبهلا اكن الا لرابنع الريمو ةبغةروصلا هبل هور وسلا
 نانو ذناكسساذاوهو لوالارطشلان ملساملا موهغلاىثةساه>ورمتا ست هاف



 افشل
 ةيروصلا ةياشللرابتعاالوانل اهياشم سنجلا لا ناكانذلالا ةفلالاو ليلا نكمبالسنع ريغ
 ءالاكدل سنج اضرأو وف ىنسملا ىهمضاو لبر :روصلا ىف «تاوب ناو ىنعملاوةروصلا ىف«ةقاو نا اصل سنح حاصلا الث دبله رض يو نوكب منح نمر نا قوخىرعدلا صان
 .ةروصلاو شمتنلا ىف هغقاو لب ى عملا ىفهقق اويإ ناو زيسملاو

 تسد 0

 ذح هددعالد ايسصل ادي عمي ريطلا ل نا (ينلا مرشد شدبانورخ ىنج نوح
 لائموهتمحرب مها ءدمغتينأالا لالهلا هررغبءاضفلا مف ىف هعرقو

 انآ ثيل و باقرززا دش ضوخركن اساغم ف ىوننم الثمن دوز عيا ثلا عب قبلا قشاعلا !ذكءالا بلطي و هنسبرجبارسل اىلا ىأب ال بارسلا (ىنفللا] «باديوجدزي ركىورددسر نوج و بارسزا دب [قوذرك ار“

 ,طهلا نم سدلنتل او ءابرلا كمان
 ٠ ارمسصف نا ناوخزاب هياكن از ىوتشم نكل ممسلل لا رصلا ل ضتو نما "اضر نم دعبنفرغسلا ىف طاسبلا جوءالالايملا كيسي /نأ

 ,هودئمدر ةةيلك انك مةسصقلا كفئأر مام (ىعلا)
 , اًنرتع د شرملابلط الولسلا رئاشف لع نم نال ىلا كرو ذه مرش درجت ةفكدمج الزول خاب
 فاذا الو لكوتااو لرتلابالااوعتد ىلع ديال ةيناطيشلا

 شك )ديصلاءانعمدونلا عذب (ريجخش) مش كمش متادربشزا ناشدوو
 ةزمسولا نم ةفونملا*ايلاو ةمحزلاب ,بارطشالا نعةبانكعابرالاو بدلا

 ةقورم مار ىهو لوعقللا ةادأر دس نارية فت اط ىلا عمجار ريض نا شت دحولا ةلاط ىف
 نم عمبسلا لاذ (ىندملا) ضامر عن(دوب ردوبرن) ريثكتلاءاتنالم ب علا (س) م دوت ثك وخان جراج و دورررح نك ارشتا كس وو وثم بارطضا عسسلا نم مل كفيل داو ف دبصلا نمغفئاطلا (ىعملا) سم شكدملا



 اهقلا
 ناشيا دندمادن دكه ح9 ىوتتم ايش ةلبكلا ىل_ءراصمرملا لا ذواربك ديصلاةفئ الط

 كعبشن نيلئاتعبسلا ىلا اونأو ةليحاواعض (ىنمملا) 64 ريس ميرا دارع ةيطو زك «
 (زج) «ايكر امرت ددركدات «. ابم ودبس يرده ةيطظوزجإ» ىوتثم ةةبطولا نم

 ىرملاو شيخ اوهوتزولا ةرورشل اهلا تطة-ءايكه سأ (ابك) رضاحى مخ (ابم) ريغ
 سرق دارأف !مىجرملا اذهانيلع لعجتال تح كلن طيظ ريغ ديص فلخ يحال نكسل (ىعملا)
 سهلا ساو اديسلاةةئاطن وىفا_نالادوحولا ىيرلل .الا سغتلا عسب لاب هحور هللا
 لوغياذهاو مهد».ديرتق ةغيظو نيبعش الع نولا تصف هلاوتاخ "اع خرلم الا سغنلا مهفرمصت
 كاباوملا لوت ام ىف اذه يي نفك ده * دئانو ارشأر ةكباوجإل

 ماهديد سنا هركمو ركمهن مدنا وركك ءرآتغك »كوش ىلا: لهو
 الاله نمل ون مركم ود :نماريثك اركم تيار الركملا لاق حالة رح االءافولا طرشب مكمالك لبق نعي اركمر مو ءاند ىرأ تنكنا مضعسبسلا مهللاق (ىنعاا)

 هتيأر نال لك اركمو لعفبلاهان(ىنعل ا) ع م دزكو رام خرم دزكن مو م دركمو لصف
 ناسنالامف ناسنالابسختلا هبش(ىنعلا] جك ةيكوركمردرتسم دو يم مهزاو نيكرد غو ردزا سفن مدرحإ) ىوشم اريثك اررمش مهمتي ار فال برغملاوةيملا خف حو لماناوارثكم هم
 فب رشل !ثيدحلا ىف درومنال كلارك أفي للاعب نم من|ءانملا فوهىذللا سشنلا
 نمادح ار طانئنأ لالا سخ تاناصتسا اهل كلو ثدتج نيس ىتلا كلفن كلو دع ىدعا
 هل اريكسسس خلان نا لما لعق فتو ءاسل ىلع قح اره نانثلنارقأ
 كن ارقأ ىلعءانثلا كيلع لن نآو نأ لوبفل متع طعس ذ ىلع تملاو نات فارتعالاو
 او ىلقلارك ذفاودهزلا ءجالعو ءايرو هفألملا فوأريكو منول ىف فام
 :ىلعتارقالا مدقتنأ ىاثل اور ذامب امهمجلاعف'1 مريكتمالنأ عاف
 نظيالثلنال /ةكيكم كلاتهنالاعنا!ف سي دعقتالورل ذتئاب اضرأ هلا عقرب كوهنكيلع
 اريقفلا ةوعد بيتنا تلاثلاو ممحبس ات رناونالا مدععنأ .تءضاوت نأ سانلا
 ةجاس لمحت نا عدارلاو لا نها ار بكسسو هيغل يلم كلذ ل ثثنانءارقغلا ةجاح ىضةتو
 ةدهاث ءدنعوأ ريكو هف قرطا اولخ دنع كبل ء ن0 نا قوسلا نم كئاضرو كيهآوشل فن
 تاسالاو اهمالبالا:داملا كلردتال بوللاو بلقلا ضم .نمأ 2 *ابر وهف ساتلا
 لوسرلا كاكا ذهلوءايروومألا !قوأربكو وذةولاخا ىفةرضن ثل ل مح نانتل بلا باينلا سلتا
 نمثوك اف ىرتثم ىم سالف نس نع ب غرو لولهلاةوعدببجأو قباسأ قعلأو ًأريعبلا لئنع أوفوصلا سلو ضرالا ىف لك ةديمفانأام لومي ومتمأ معيواسو هيلع هتلاىل«
 ينذأ تعمم شوحواي (ىنلا) ميدي زكسس لد, ناجيريمغببب لوق دلال

 1 ل ل ل 1
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 يتسرب نم نا غدا ب الربع نإ نع هحام ناو رب رهىأ نعدجأ ءاورئذللا ثيدملا
 حو رلاو بلغلاب لبو بلع هللا ىلهلو -رلالوقترتخا ىفالنيئم .ءالبوف .:االعأ
 مجرة دئاف نم شوحولا ةفث اط عضوام ناس ىف ذه جي دهجربار لك و نارم هخ ندم عيح م
 سيل عورتملاو ريخأ مكح ىادنتما قول وتتم بانك الار ع كاودوملا ىنءلكرشأ ١
 سولرذحلا عورببمللا ناطغلا مكحاب شوخولا ةغئاط لج تلات, (ينعملا) ردت نم ىف

 ب زم هدوجو ءايلوالا تلم امم نمم امن لكوتلاو وذا لطنر دغلا ل !ذاور هلا نيم نع
 رذملا و (ىنمملا) يتسرب لك فنك لك ند رو تسر تورو تدير و ل -ردإط ىو »
 نسحأ هبلم لكوالا نان هللا ىلع الكوت ءنصو هللا اذنه ىف نكو ب هذارشلا كرس باطما

 ىوتثم لوم ودسر ا لهلو .«اضفلاةذراعم نماياك_و خوة كنا
 الدير متالا هاب (ىنلا) ييسر داشأ مهدركمات» رود: كارم

 قرف ةءؤشمتوادا:مكعماشب ار دلارءاضلا ع الىت-ةلوهتهب
 (ىنعلا) م قلغلابرزا مخز اان وقح مكح شيدوت داب هدم كر

 ءاظذا تناك“ اذا قلغا ابر نءايرسش دئاعل ا دكا .1مكح ما قاتم نوكت نأ ب ىرحالا
 بر نمدراطلاز نعالا,ببرضاا نأ الاهم ق8 ب تناك ناامأوةدحوملا ءايلايديان

 رد غلا هلالات عنا كلاتتت17عجئاس كار نرامالا سلا لاساذكهو ىا 1
 دور ندا ربح وب .ىعسامالة ناسن اال ميل آو الا لكوتنار لكوتلا باب «بلع انقذو:

 5 00 ودبل ا
 تنسمسهبدسرا « تسهر لك يؤ ىراتمأ 9 ىوش» ههجرتيأ
 قمللاكل مالي دوال سو ءايبس لكوت ا ناك ولو منش وحولا ةقئاطا عيبا لاق. (ينعملا)
 | ةةاسل سو مولع هللا ىلص لو سرلالاضيأ ب استكاالاو دوماوذنلا هنكلو ىلاعأ

 هللا سلو سرلا لاق ىءللا] هب دنبب رتشا ىونازلك واب
 .هللالو سر ا. لاقو .لسو هيلع هلها ىل_س يلع لم دال بج نب ذامل ىلاعلا توصلاب لو هيلع
 كوت الريع لغعا ابرج سو هيلءهقأ ل س4 لاقت لكرتأ هما أمأ طاتحاو لج زتعأ
 طب رالكوتلابالئا6 موهمملابانالو موا ديسءاو ر في رثثلاثيدحلا اذ_هوذاعماب هنا ى*
 نفسا عمجوب ملسو هيلع هللا إم لوسرل اةةسكوتلاودوملا ا !ذل لف ربعي بكسر
 اببساوأ أ الو تاعاطلابىعس_3نا ىرحالاة بول اتم لال لا دنع تاس اصا ا لاسمعالا ف
 (لووتزاو ونش بيبح بسال |رغرإ ىونمى دلل ةددقلا ىلءلك و لينا الو خد
 فيرمثلاثيزرلا ادع تاوهقلا بيب بساكتا مروه ماو( ىنلا) وش ملهاك بعبرد
 ناريه ندا مرت فيطا لمى دحاو لك ناألهاكب. لق نكت اللكونا! ندد

 ناكستكو



 شوحولا عاج (موق) يي قاحرا دعمنا ةري ورت همم موقف ىونثم دولا ىلء لكوتلا شو:
 مع ءاتعمرمأ لهن (ناد) ءانزلاو تذكلارب و ,زتلايدارأو ةماطي ثلا سواسولاو عمطلاو ضرخلا قل ايدارأؤ هد حوال مقلقة زول او عم /

 لك نا لاء قلما داثتع أ فض نمي سكسل ناعم لاطتاات(ىنعلا)
 سانلا جملا ءالا عقب قاما هسرحر ادم !طي ثا سو ايبولا نمءايرلا لع او
 1 . سانل ابك ىنعي بارشلاو ماهطلا خال بو هول ولاء لاو
 .-أ بكسل (ىنملا) هب رتبو شدو مل نزا تسرح © ميو لك نزا » ىوتكم هبسحو هذ هناىلء لكوت, نمو لو هلا نال * لعد :
 : انا ةحزو راو ولسنا نم سحأ ل بحأ استانس :نمئشىأ
 رمال: بلا ذب (سا) م اهدا ىوسرامزا دنهج سب © الب ىودالب زاد كسل
 ةيمهلاىازلاب(اهدرا) + 1 لس ملا«ارلاب(رامإ نوط دنهحبو نوير م( يري اك ) ريتكتلاءاشنال
 دح اولاوهو سرا هدعاق ىلع سكس نايك ظل سادعن ٍردقي وداعا اهجأرغت ىلا
 نوطنب سانلا نمريامكوءالبلا بنايعاليأندنون ريس |نمريك (ىنملا) سأل !نم
 اذهاو تكلل ا ةيوعض ق نو»ةيذ كول( معَ نمنوب ري ىأ تا رعتلا بناة معا نع
 جدو ماشا نوح تا دنب اجه كسا "وية بح .وتاسنادوت هلحإلل ىوتشم لاق
 ىذلا الاذا دابقو اهن هيلع ترا ههنازجو لباس[ وقدم لوصح لال نانالا (ىنعمل 0
 ردع نع دو تدب رد ىوشم الم لالولا لعانىأ مدلا براشر امانا رحواسو رهثألا
 أَو دعلانالاملاو تيبلاباب لفق نك (ىدملا) هدوبءافانيزأنوعرقةليح ه ةوبهتاغ
 ت37 لت تاراز دس ىونثم ىهو ياكم اءدهلررف نم توعرف لي تناكو تدبلا ف

 نوكسوةسٍ رعلا فاكلا مض( تشك ]) هب شا هناغردوزا تحكو ناو و شك
 فدو( كه ذيك ) ضام لف ة-:رعلا يح ا مر تسجا ذكرك, الم در غم ضام لذ

 ةلام (ىنعملا] نوعرفىلا عمجار ريما ماقتالا ل عانىأدشملا بح اسءاشعمىيكر
 دوجوم ىسو ءان ديو هومبلطناكىذلا الاذونو ءرذوهو مةئثملا لاذ لتقل فط فولأ
 هللا ىو بام ىلا ةرحلاو ليملاب هتايهت .ءعفد ل حالو املا بصسي و مشن عبطإ اذك هئبىف
 معي لو ىلاعت هل صاغ او ىو |ة يح نم ةمال_لا باطيف ىلا عت هللا '

 نوعءوف ناالا سومان ديس ركسس باارأامو هدوحو ز خ ادةرامألا«.
 نع ةريصبلار يعن مدعلو هتدب هز دع نا سحأف ةرامالا هن ىدنواؤ دع ىءومان ديس

 اذذدملو بدألا ءاسأو ةيهولالا ىعدي نأد صمت ىتلا سفن ىسنو او دع 2

 .اأوهر رع اا ىلاومجار ريم نيدلاو



 فقل

 تلعىس نوح ديد ىوتثم لاثاذملو مهسةنأ مهانأفهللا اوفهلاثمأ حف هقاالات

 نمةبكمم(تسورد)ل يلعتاادا (نوح) م« تسودديدرددوخ ديدنك انفردو تسورد
 ةزمولاو هديديلا عج ارريعش تسوأ سو ةيفرالاًءادا نيتلمهلا ءارلا نوكسولادلا عتب رد

 , ةييتكلص اهفناك املاننع (ىنملا) كن ديزيع (دوحخ ديد) رمل عف( نك )ىضا.ملاةاكملا مخ

 الرظت برغيل بوبهارظن الرطتنفاو كلاسا,بهذارفاو اهطلغو يشك اهؤاطخ ىأ

 وعلا مثواديدارامديدف قوم أطاناوامل لأ نموغنو هفابر ظنت قمار ظت فر هاني و

 2 ذ 4 ضرع ىلترا دي ةر ذاق, ة
 وعلا مسأ ىل ءأناانرطت
 ىونثم ض وعلا منال« ءالكد هتاليكو لبر تذختاو ىلاعت قم ا ةدارا ىضتتم ف كنب رشد و

 قمادامانهاهانعمةحوتفم () يدومناا ندرك زج شك ص هدوضآيواتوارب قط
 ىراج» انعم ةيسجلاءابلا مذب (!وي) كساس انعم ةيسقلا ناكل ارسكب/ يك )| يعضوملا
 م-1(!!) ةيقرلاوقنعلا مسا (تدرك ) ناك امءانعم نيع وما ىف ثم ضام لعض(دوبن) فاسو
 وست ماردانابعاس نكي مهناماداموايوخاكيلت كر ء فن مالا مامام (ىنعلا) بالا
 كلي والي كوم رتغبرطلا ل طاب تنأَد حن اقل ذعو ةبقر ربغ بكرمه نكي( ءرومأ
 هدختاةلمزملاة روس ىلاعت هوني لرمأ 1عاووتلاوقع لغطلا دا ةعاكميلع دعا ال هك

 لو تصوت شك ل م انعردودوغا
 فاكلا غشب (تشك):دحولل وشف ىفءابلاو ليلعتة ادا (نوح) ب دوبكو روكر دوداتفا

 مدسقلار لجرلا ىف ةيسرافلا“ابلا تش( اي ديل(تسد) راسءانعمضاملعفقيسزا اغلا

 ةيفرظلل ىف ءانعملادلا تب نيعشوملا ىف (رد) مزالل او ىدصتملا نيب كلوت ثم ضامج عض (دومن)
 «السبلا «دارأو ددرتلا ىف ىأ حولا تيبلاءتفل بكر ثفسو (دوبكو روك )قو مماقنا)ا

 اراسال (ىمللا) جظعلاريبكلا ىوضفل اي دارأو ف طعلل عب رآلا عمشاوملا فواولاو هتغلاو

 ةلففلاوءالبااو» انملا ف عّو ةكرحلا مر دقو ل>رو هديئرأورههل أواه ظعوارمبك لفاللا
 حاورأ (ىعملا ماتسردلاتو زا ددب يح ه اروتسدزل شبر ندخ ىاهلج و ىوتم
 ةونج أب نو رمطبا ذولر مجعاضعأ لبق ةفولخع مهح اوزأ ىنعي مهنم لجرلاو ديلا نم مدق أ قلما
 ةوطبهارماببو>اط ىوشم ىسهاالاملاعا'ىف نوذ اصت,ىأءامدلاىلاءانولا نمةئاسو را

 ىأ اوطبهاماناودبتاد(قنعلا) يدتدشىدنسرحو صرحو ملح سح و د2 دأب
 ةهمذلا قالح الا سدحاو راس لق اوهو ماج الا ملاعىلا حاو رالالاع نع و زغلااو مأ
 ىرتثم لافاذهاوجايتحالاوةرورضلا بتم ىفاوّب واهباوعنقو بضغلاو ضرما ىهو أ

 هلالا ةرضح لايعنخ(ىنعلاز يكالاع نانا ثقل و ءارخيتو مارش لامع



 ((ه0]

 ( مهلكزلطادوعبس نا نعىورماثيدحلا ىف لاق لسو لع هللا ىفسلوسرلاوانبن«ة«باطتو
 دوه ةروس و لاغف ىلاصنانربخسأ اذهب و ىلا .هث هثمال شفت هدا ع عب ج قزريىلاعت هللا كلذك دح أ ىلا نوجوحتالو مل بع ىلع قلته بإكف هلابعل مهعذنأ هللاىلامهحأف هللا لابع
 هضئبءابا عفكمتا اهثاعمو اهو ادع ىو اشسلا| لاق اهقر رمقلا ىلعالا ضرالا ىف ءادنمامو
 اراوا ها ىونشم هب لكونلا ىلعال.حو هو مولا ةيشش بوجولا ظذل, أ امئاو هتخحرو
 نم ىطعي ىذا ىل اعتدنا مكلذ(ىعلا) يب ده دشان ثحر زوك دارت مهو ده دناراين امس
 ىرحوهنناعاطلار عرزلاوث رحل ابن «ةعرراطما نم ىطعي نار داقاضبأ ارطمءاعسلا
 دهحر عش ند اويحر ف هناقوأ بلغ أ هللا ىلع لكوش, ليرمثكلا ردغلا ىضتميالف هيلع لكوتتلا

 لوىرارشتفل وج ىوتم لكوتلا ,لعدمدلل عبسلا عجز ضو ناي فا ده لك رار
 نطديا ردات مث شوحولا ةغئ اطل عبسلا لاق (ىنملا)(د د .ىأب شيب ىايدرتمدابملا ب ر

 هنترغل ىروصلا ىعسلا لانج رأ ماَدنضودابعلا بر نكذو ماتا دوجرمغ نم اهيز دبعلا
 لابقثملمعب نمو هريارعخ ةرذ لاغنم لمعي نذ لافي عملاونب روصا 'تالكللابتارم
 ابع كل هعرشامو لسرلا عاست اب مأ ناكل الاودو درلا نم لوبقملا نيتي اذجو هربا رشةرذ
 ىرحالات(ىنملا] مام عمط اتي ند يرتته « مايىوسدابفرمل هابط ىرشم
 لام هتحغ سل ىف مهاب ربح اه كوكو ةيود بحر دل تادوصعم مطل للا دوعس لب

 ناز «اتجوت اوت ترانشسم هاا روحى دوج فرك كوشم
 مذ (ىك ) ماهفتساادا (نوج) ناطْشلآ ىراذ و ءاتلا نايل ءالمرتنأ كس (ىراد
 ةيسرافلا يمل اتش (كنح) ىنخم (ناَه) جرعأ (د2ل) بحاخك ذمدرغمع راضع
 اديلقو جراعتتىأج رعاثلندبرعجْئثىالالحر شل (ىنعلا) ديلاانفيسارأو
 مكمل انان «تقلخا ل كءاشعأفرصتالّث ىالعأ ةينم بأ اهلمتئثىال
 هحاوع و ىونش لافق فرصلا لكرتتا ةماغو يلعالثمدجشتسا مل عالالا ,ىتل خام قلطملا
 | ريكي ةصكملاةس رعلاب(ىل) مداماروادش ولم ناو دادم دس تسدبىل نوح
 هدام لعلة دس طلبا 1 ديسلا (ىنلا) ضرالا لمعلا وعئط سيال [ميللا
 تسد ىوتشم لاقلا دال نمار نامل ا نااذعو ماهل توولكتىأنال الإ
 هيبشتةادا (نوج) متسواىاجرايعىتهارخا « تسوا ى تراثا لس نوح مه

 لسةصتكسل /اشيأأ ( ىنعلا) مكس اةداعالءانثاو ني لاو ىلا هنهت عمج ارريهفوأ
 تارابع بةاوعل اركفنو 4 ثغلخاملاههرصي نا ىلاعت هئمةراشا دبعدي ف (هاطعأ اذاديلا
 ناك لعفذي ردصأل ءرخآىف ءايلاو ىبكر ثفصو شي دارخآ ظنا نا ىلع ديبعأ ىكاعثهنم
 همالكد بيعلا قركفنلار هنادابعل ةرحوعمئار ابع كاد كسص ةمدشلا ةبجوم ةمدخلا بابسأ
 أت سببا

 سوا



 قل
 نأ لالا ةفق> لررةو قاذفلا«مالكب هر مم ملكت اكمةلاغتاراشاركسفناذان ىفاسغتاا

 ع ىه ناجريارشاهتراشا نوح 9 ردم كلاسي :أكاذك هك تةلخانا هحراو> فرصإ

 | اىلبهىأك رول ىلاتءاراشاتنأ ضنا (ىنملا) م ىه «ىهدداج تراشاد ى نورد
 أ ةزانربراب « دهد ترارساى اهتراشاسب» ىوتثم اهورثاراشالا كل
 د :ناكو ترارسا ىف“ اتلاو رمثكدتلا دينة رغلاءابا لا رتشب (س) يد

 لامتاراث ان ا(ىعملا) ىل ؛(دهدإت :* ( وز فرب( درادرب) لهما ةسبرعلاءأبلا مهب(را)

 دهابو هلا عاطأ منا لعفاةريست ىأ اراك .طسرو لهما كه هلا عؤربوةرماكارارس أك طعن

 فرصتك اء اريل ىف فرصتو الولا ى ا لسصوو ىلا.هن هللا ارسأ ىلع هللا ةءاذعب فتو هللا ىف

 م هارد درك لوف ءىلباق و ارمغادرك لوح ىفءاحإل ىودم اياعرلا فالولم ا
 كتطعأ اذان ةيئاطيستلا ضواسولاو ةمناسغتلاتادويمالوةب و. لارومالل لماع تأ نآلا

 دعب و شعل قارب ىفء ابك ارالوحرك ذاممل هاذعام دعب كل

 اذ هلرامريستار ومأمثذك امدعن يأ الو قم كل هع لم هل اوةم دلل البأت
 ا ب 1

 (يفو) «ىو ل ساو ذازا دع وح لسو ه ىلا نو ما لباقإط ىوتشم لوميورمسغي

 (ينوج) اذكو بطلات درشعراضم ل عف ( يوبت) ياليل ءايلاو وما ىلاء.تارربعش ىو
 ىلا مسه دشرتوم رماوأ «دابءلالثاةريست كليف اذانم ماليا تنأ نآلا (ىنعلا) بلطت
 لاسولادسب ريضتلمعلاو هيا ورانا لاح: .١1لوسولا

 ةردعلا نام( ىنعملا) كدي 1 نرش مال ىوشءال ءاو
 ةؤفل او ةردغلا عممشضر ات :لمعلارةمدألاب ىهسلا ىلع

 .-انالوبؤانديسل لو ةبةعاطا ا ىلع ىةردقالروبانأ تققو ةمعناا كلتلاراكنا نوكيا
 | تردذر كش ول ىواثم راكذا لكوتلارابتخاورم>ا٠ هكر و ينل عاج ةءماج ةمعن ردا اذا

 ديف ركبت 0 00 !تمونرعح

0 
 0 قالو ل قوكت دي زالة بغلاف عركش م لو

 ىفكتدزال | مكس ءءانغلا ىف تركُش نئلو مكسنع مكسنع انغلا ىف مكن ديزال ىف تلا ىف حرك

 (ريسلا ف مكتب زالة دحولا فترك نئلو :دحولا ىف مكسن ديالا اغبلا ل حركسش نا
 ىئكراشم (فاذعنا) ألك تاماقلا ف 0 كلو) اراكشاب ابس اوكا ا

 تالصاولا معن ثوذو سوفال ا ىلد

 ل



 تتع ىركنلا نيدلا معن ىنجننا حاو رالاو بول لاف ع دشأ "ىلا
 1 ماي ةردوردتأى دمنا 0
 ام ةعاطلا الرتب هلا نارهاظاا فت لع نان
 ,.طإاىف مونلا

 نام يس( بس ظفر ظحت(ناف) عراد
 ( زي زي) ريغ انعم نثمحتملا ىازلا نوكسو ميلعا منن( رف

 (تغم) هيلارا اوةراشا مسا (كآ )ةلمولا» احلا تخوهريزورمغىلا ةفو رسم“
 ظنضرا تعالاعدص ىربحأ.(ىنما) ةانعلابح اصورمتلا ام (راددويم) رمشلا
 زاب رلارلاءااوهو راسن الاوتاانعلا باس تايانع ثعتالا دسقعتالو ل دخ دمالو ظقبتو
 ةرخ 'ميعلاذا لاق مال لاو ةالصلا ةبلع هنا نابوث نع ىورمل افي رشلا يدا قروكذلا
 لوسراانابندرادى اذه نكم فيك اولاناهرامأ نءاب اكو اءاط ىلاو دعاة اراه 77

 5 9 ىوتم لاظتراشأ نول: اراصمأ نمةرص“ ميقا امن اكفا
 نس ة ظل لك ىف ىتح (ىعملا] م ةازوزخت ديور ترسو

 يده تانغ رسنر ةمطسن ىفو ل سأر قاتم هزلي كار اثتلا
 اذه ئوذنلادازو نانرعلا لمن ىنعلا يف نأظ ارح الغلا ىف انلا كاس أر

 ءاطعو هناحاوهنانانءرمت خرصان درأن إو دسشر لال علا ةرصمنمان درأ ا
 .:+ ناصغأ نمومل_.لع هزأظعل < اني َىلعاأليمتعنال نا لام ا لومت ,قيضحلا ويحل
 لاري ىذا تح ايلوالارثأ ىف« فوكسلا باكصاكرك كيلع اهرث هتايانءراأ ةظل-لك
 ىريسج نام. افلخ لاي ذأب كلسفت ملوأ هلل ىلا ضلت ل ناون اظغب تنأ لاحلاوا. السحب
 قكماك-:ه نغم « ناب زيرنارمرد ىةربج» ىونثم لوقيانالوموان ديس داق فزنم
 اوهونز عمج ىبك رمفصو (نانزءر) طسوف (تابهرد) موثلاو» (كفخ) «ناءادباب
 تاولاوع (ماك نه ىنثلاةادا(ىف) ريطلا مسام (غرم) ىب رطلا عاط ءانعمبرشلا
 دئعربحلا (ىعلاز دع انعم عراشمع»“ابلاوءابلا دبا ) ع 2 حاتملا «دارأو
 سفتلا لهأ نييثلالا ةدارتسا ينمي كالاسلا! ذك ىب رطااعاطق طسومرتلاوهءايلرالا
 اردو كد راكنالل ماهفةسالاو سالو انامأ د2 يتم حانجالب ريطكسص ىوولاو
 طرشلا ةادارك ارففنم (رو) 4 زوي توجواكراد نب: م « فزيبار شانراسا
 مغ (ىس) ىلاعت هقوجار ربه نير كلار سرعل اذ ددعاق فدع .اشاعح (ارشاعراشا)
 أسما ةيناثلا فز و بط كد رشم عراشءلعف(فز) فئالاوهوةي رمااءابلا



44 
 (ىنلا) بااختإك مدرغءعراش

  نهءالوالحر شلغن ظنا ألم رماوأ ىلءربكشت .اقنأ اعتدت
 ىونثم كال ةلوجر الأ اك كتاذدح ىفكلناناغلا كلسفن

 ةدحرللديفءايلا(ىلثع) يدوم مدرس ىوزا لقع ةرس « دود ىرا اذنك ىفةءردق نبا
 ةيمعقلا ناكلا مش(مك ) ) بلاتر دون جرس ردو كف باطلا هبا دو هاو
 :أ«:م(ىوزا) سأرلارسا ( رس)عر اضم لعف وباع

 نم ءارئادب. بلا عشب وأ عراشمب .لعف تدير نم*ارلا عمةسلا

 ىلاعت هتراشام و (ىنعلا) بنالاوهوتهمهللالادلا مشب (مد): ناريطلا وهون ديرب

 يطير لفعل هثم وطن ىدلا سأرلا او مئاض .سيرادنملا دهدك ىذه لمعلا ذهنان
 هتان كوتش هالعو لقملايناويحلا نعزا نال هرابتعا الالي ذىأ امنذرمسب هنم

 ظفاوذبر دملل هفءابلا(ىركش) م ركرستاارركشا هرم ه رآتخومودو رك و
 رانش)لرابمربغ (موش) ريما مكملا ديفتث سا ينعم انه(دوب) قائدا اباارسكيف

 بيعو راب مغارك الالب راسو هتكلم ىذلإ يتعلاىأ هال ىنعما) بيعلا ني كااريكت
 اكس نسا » نك راكرد ىكسم لك ورك ىو شمرانلا ارعتىلابهذي ركشا!مدعو
 لما ىف(راكرد) بملاخرك قمدرغم عراضم لف( (ىكبم) طرشلاءادا (رك) «نكرابحر

 تدرأن او( ىنملا) دعب ىنعمم(سن) عرزلا :- رهلاق اكملا اارسكم(تشك) رمأ لمت(نك)

 لاقىلاعتدقلا ناللكوتلا ف عو رشا لتبكل علق لها هللا لع لكونل ا لعغت نا ىرمجاي
 باح قلط.لامعالل الرتلا بوحراندافأ لكوتلا اذه تلقناننونمؤملا لكوتيلفهتلالاعو
 الل امتمان لكتلا انهو نيد ارل حءاومكراوذاكز لات آر الساااوعتأوىلاعتهلوغب
 |رمغ نم لكونلا نان هساع ده ءاوهنلا ىلع لكو منع رزا لون الوموانديسن اة لكولا بوو
 تورك ةامدعب م بانا اودهجرارلل دار ن 1م عجز رلب» لالضوةناج عد

 كربه جل ىوتثم بانك الاو دولا ىلع لكوتلا لاذ ولا عش

 رمش ىو ظفاوعمىنعمءابلا ( ىواب) جب دئتشاك انس نامي رختط“ «
 هلثم(داتكلك)اذكو اوءاق واذهب .بناعإ رك ذم عج ضاملعف (دئتشادر) عيلا ىلا عمجارأ
 نصي رح مج (تامصإ رح ءلاراشلاو لاذمانممشاو نايبللاكو 'نمةبكس م( ككل اوعرزم اذ ء+

 ارمرزءاسر ملا كلتنأب نيئانابوص عب لاى عاوعفر شو ولا ةلج(ىنعلا) سرغلا دعاة ىلع

 زاديدناممور< ارح سي ٠ نزودرمتارازهردنارازهدمإل ىوش» ةبترع بابسالا درب
 دسهملا كل اسم اوكلا سف ولأ ةثا ىف وشم: رماوزجريقولأ لام (ىتسعلا) نم
 لاحاذلهر اومزح ال ةدْئأت عسل ىف ناكو لو نامزلا نم نيمر رح اوعي فيكحسصف باستك الا
 تاطرشلا ا! سس ل ل تبل سس لاا

 ةبب رعلاءابلا مغ



 أ ىوتثم كسلا لرنوع ركل ايلع .لوتلا ساناةنون_<ج رقما عمةرامالا سفنلاو ناطر ثلا

 أدبلا (زاغا) مداعددسءداثك اهردنارسم» ٠ تاسنارمرتدارز عدو
 نايعلالثم اذهان ايفا ا.ءندلا« اش انمذذلأنورقو نرف فولأ ةثام * (ىنعملا) 0-6

 ادب ن زك هر اادناددو اهركمإط ىرشم مهدوستبنامل مفةلاماوهتق

 لوسولا لجالركملا عاؤنأ اولمف لاردالا باسأ مولا الؤمو (قنعلا) م هركركمزادش

 ةس رعلا ايلا مشن ماو هلغأ نماعول_ةم لبا اراسركملا اذه نك مهد صامت ىلا

 اررعا :٠ لالخ او دناساهر فمردز ىوتثم ركللاةوق نع هىنكو ئدلا لغسأ

 هحو ىلعالثاةلالخارذ م هر كس, عاونأ ف سومثا لعف (ىنعللا) ملابحلالالثأءثم

 (اوركمدقت) كاهن هلوقيهارباةروسق ةعركلا ةيآآلاو لابحلا لالقا هنس لو زتل سايتتتالا

 هزازجوأ هلعىأ (مهركمهتلادئعو) هجارخاوأ» رأ هلنقاو دارأ ثيح( مهركم) ىنلاب |

 موسقتأالا رضيالو هأيعرالوللا (لابخلاءةملوزتل) مظعناو (مهركمناك إم( ناو)

 يمت تا: كاورارقلا اج ةيشلا مال الا عئارشل بقو !مفيشح لبق لاب لادارملاو
 |كردا ترق تعانا زج ىرتثم ردقلاوءاشما!فركللة دئافالىأ لال

 ىألزالا بهذ ىذلابيستءاوةم-قلا كلنيبغ (ىعملا) «لعراو راكشزا دوعن ىو ر ه
 » راكب طرا دماتلا لج ط ىو الاوب نم لسعر ار أهحو ريل رفعت
 | فاكلا (راكدك ) قم (مام) اواكمكواردأال (دْج 7 4

 موتلاءالثم (ىتسعلا) لاعفءانعءنات متع امها ..هعفين ا اوةيرعو رو كم ىوالا

 بسك ظىوشم دربال لاعفلاءاحييؤنأ لغو ورم دنقل اوراكل نماوطقس مهتاج

 هب رعلا ملا مشب (زج) مرابعىارادتم ىههوزج دوج هب رادما:ىارادمىانزج
 ادنيماذكر كل مالء انعمرضاح ىغ(را دم)ة دحوللهب لاو مسالا ماشلا(ىمانإ

 كسالل ماا بح اسومسالا ساما (يعملا) ىبيكر مو

 بكلاو دولا ناظئالرا_ءابو ريث :.ة11ىف ب اكاا نأ

  النئاكردملاو دارها الو صا

 لكوتلا عيجر
 | قارظنب لعف.'مال_لاوذال سلا «يلعر انين ىلع نامل -ىلءممتوملا كلمنا نامشل ةروسرخ



 دئهلابهعور ضيفا نا ثرمأ ذادثماب 0 00
 ١ رع ياو ةوالدلاب

 رم ولا اانا لك م ريا ا عر

 ادق( (لدعارسرد)و هر ىأ لوصولا ىف (دبسررد)ةدوللهيذ*ايلار ىصشأ1ثقو هاك 5
 ةلادعرادىلا ىرعنو رم: ىعشلا تو ل سو ىأ ىفأ ميركل حا .ر(ىنعلا) ريسب (ديود)لدعلا

 و 0 قرش 0 وهو ءالا!ه لع نا_هلسات دس

 9 باني تاجا ارداب
 د رازمان» ىوشمحب رلارمحورلا ظفاحاب

 نودلز نيك الإ: 67
 ن ريم ع راد ء ل غفبا ذب (هرب) هيلا راش الحنا

 مه. (كو) ف بهذ.»انعم ماك. لاءادةَت راسم اقضححَتو 0

 فرطلا لاذءانعمناو ناسالدكنمةبكرم (ناك ) دبع 8ءدنب
 || ف .طل امل اذل د علا بهذا: دئولا ىلا انه نمىنهذي تح :هلا] هحورصاخم ”(مريشام)

 * الئاوادش صراشاذبس اناء وهحوررصا يما

 ,ردسللىثي ورد ءايااوفوخ (سرت) «
 تلا فخ (علا]مهنا» ءانعم سه لهفني كارممكمإ .(سا:ث)ىدااود

 قر دعاو تنأءم-هناىجلاو صرحا دنوالبرسهىذلا فوتو هو فوللا لاذ لام
 نمىنال لمالا لوطو صرحا اذكتوملا نم ىبضبالاهدعنعماسهارارقلانااكنانسد:ه
 © باتا راجوبتاراوو ىوتتم لاقفةسذلا ىلع هداشرا ةءزعانم فا خر مذلا
 :لحرلا ناناتمسارهلا اهيا دي نمل (ىنلا) «بارناتسدنهرش كردي



 !اوروغلا |

 نعل طع تح بضقلاب ل112 ترظنين ىأن م (ىهملا
 م رذكءرردشمايدبغتز ١ « رطنمدرك قف مدخزا نمسذا 01 3

 مى عمت كن افا ضغل | ىمهلرظنلا تاعف ىتم داهلساند,ل ل ئارزعان دم سلات (ينعلا]

 أوهوبقتلا نءىب رطلافارامهبلا ترظن لب بضغلا أل ىأىراكنالاءاوغتسالل

 ناي( ىهلا) «تاتسناتس دئمونارواناج « نا راك قحدو رفا سماك وف فواثم

را ىوتثم رضاع مأ نات نا ىلع دئ لاب مويلاهحور رضبإ نأ ىلاعت قا ىنرمأ
 بت

 | بم |! نم بدع تلق (ىنعلا )#« تساردارودت دشن أ: -دئموا اريدصأ ارواركمتمك |

 ٍىوشم كلا.-ابفرعا اذك دعباوا هباهذ مىأ دنولا ىف نركو» جااشج ةلام هلناكو ل

 لامفاةلبتنأ(ىثعملا) هيديسو انكي محو سارخنك « َيينممهار نه راك همهوتإو
 ريدةتلارس دتلا قفاوا ذا الاردةلا نعىغبال رذيملا .ايئاو نيعلا ماو سقاذك اناا

 «.لاخىادرخزا ميزي ركبكزاط ىرتم لامها ماكدلا ةةيصيوأ مصنلا ضاعالو

لاحم ان :أنم رولا اذها |: ن1 مكبره( ىلا ) 6 لابو كازا مبا ركزا
 

 ذهانوحلاو م بمتلا ىنعماف'آدثلا1ةأنآك اينأ ئهءوهو هلام برهلااذكا

 3 ليا اود هطأو قيقا وكمال ال لاو ركذل ١ذها زها

 ب عيبسلا عضو اس ىفا له تدرك تاس ار دهج# دئافو ل جرارد

 »ا نيس مهب ركماوىراتفكربش ناذلهن

 لكوتلا ةصتنل وثب

 اورج اواول ع اريثكن اذ ةينلا ب_<ب فلق
 ان( ىنلا) عدرسومركراق زاده دغ 1«

 اذا نم وامة تام لكو مولا ءالح و منن صولا اك اي ل
 اوه فير مشلح هيلة ءالاس لج نا اهلل وشن

 فب رظوه في رظلا نمئشلكىوذ ىدءانبالالستنآ! امج مءابح (ىنعلل) فيرا
 ةمهلمو ةماولت ناك امده» ةضرم ةضارت الاس فنا !ىءاولامحا مناف

 7 2 ةرك قودرك خرجت ام[ «ءادإلل ىوتتم

 هيفءابلاوةدايزلانوزما (ىفوزذا) ضاملعف (تفرك) ةب_فاايلاوءامسلانودرك

 ره
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 لاصولا' برق ةبت مولا تلصو ىأ كل ةللابو سن ءارعسط تكسم موك ابش (ىنعملا) هب ةردصأل
 ىتلا اندم اف مهلع س ةنامن اكسس ىأ: ةلج تك مهصئانو اعلا تدا هفيهلالا

 ابل أواببناوي رطرد و. اكىاىناونانكبءدوجط ىوتشم ىرخألا ف ةدايز
 (ىنلا ريبكسلا ة رعلا فاكلارسكب (ايك) ١ ادا مى سغاىلا

 [يظمان اطلسواريبكم لش ءرم متل ءايلوالاوءابدن
 ديلا برش(ىتعلا] مداها .:مهار نبات ضبا خا »ا رك

 اقرنب الانيلع هعضوءاشن اضيأداهطساو بكتلا اذهذال اداه نوكيال ى- :اضقلاب
 مهل: ضراعمدا هملاوأ بكذا ىأكرتفءاما

 و اذسءاوزب زا رجالاو مقتل الا سبل“ اياوالاو“ ايننالا نب رطل قدها

 كب تءاطونامإهرردو سك تس دركتابزركن تم مرخاك ب
 تادابعلاوتااطلا قير فادح او اف ررش ل ه>دحأ

 قامت ازال قدصلاو صراف طرت
 ناك اصيسربو مابك اروثنمء ابه٠نلكذ قالرماؤل م امىلا ا: هدو نيرفا

 لصتلاوهن هتناكو صالخ|نعردصانناَلَكأختاو جاردتسالا رف
 ىونثم هرس,هنلا تسد: ل لو قفار سكب ماطر فري سةوزج اءانأ لاةرركم

 كسأر (ىنعلا) < عوق 1

 ةيسفأاب ليلا.“ دما ار عنان ةءاملاهولمجانةعاساينلا وخل ىلع ارنا هل نعىنا
 دي ىو ارور سماك اضةرخآلا قيتةضا,رلاوةءاطلاباهمالرمع فرس

 يملاومءابلا عذب (دير تحب يطوكت ج ىلا الملا » تست :
 باطلا انعم عبرالا عضاوملا ىف ميا مشن (تسح) لام ءانعمت دحولل 1 (ىلام)

 نكماللاح عبعأا (ىنعلا) اند ةضدأفو (يند)لل اذناندكوكءري دخت فاكلا مشن( وك)
 هيلطىذلا اذ لوص+لا نكميوهو لام نسح ناك نان ايندلا باط هيلط ىذللا لاذ لوس
 «تسدراو ان اد كررداهركم « تسدراب ا »يسكر داهر ركل ىوتنم ةرخآلا بال
 ركسةلا ىارك ركلاو دراي اسندلا بنك ىف تملا عاوبابم ا دقالاو هلا اىأركملا (ىنعلا)

 متهيف ةدئافالا مل ناكف ةئيطخ لكسر اين لا بحت انرئاجو دراو ايندلا ا لرتفف دءماو
 و دركءرخح نادبز كدشابتآركمؤو ىوتم لاف اينالا الن ركملا قي رطنيبيع مش

 هسا



 ليل

 ارد ىذلا كلاذلرامايندملا كلرتفركملا(ىنملا) هدم سر كماثات سن هرفح هك 31
 : ندع اتم طيروألا 0

 ادن نياإ» ىونثم امن لا ىلا هليمةر شلل د سودر ابركم
 عج نا ديزنا عاما احم نونا ديزالالاءذه (ىننا) «ناهراواردوخونادنز
 ماي كليراع متفني ةرغالل عساو اناا ةبحم الرلا ىا كلسسةنصلختو نا دئزلارفح ىفادنز
 ايتدلاام4 لاقل ملسر هيلع هللا لس لوسرلا باومر ظفاو عانمما ىهامن الانا نظنالوومختف

 اع تديجإل ىوتملاقاذنسملو لان وهال اهل أملك لاقهتلا لوسي
 رو ريس باجاذ ىهلماسينادلا (ىن | ) «دزوشر ساق ىف

 ناسا انااا فاحت

 ل1 فاكلا مشن( رك ) ) 6 لوسرشغاوخ لا هلام مذ هلو اب وحر 0 7
 | تنكنا (ىنعلا) مأرق (شدءاوخ) عياضم لعن نوكست (ىثاب) لجأ ( رع) طرشلا ةادا
 2 لاقل #و هيلع هللا ىف سلو رلا نام ىلا هت سا 3 اللا الرمح

 تاكل (ينملا) نيلعم
 0 نا« املا«

 لا صولا ماب نقلا 0 001 ليلعت

 هيلعناعلسبهذا ا ينعملا)نا |ناماسات ديس ولا ع.ارريعغلاوهبهذ

 نابلس بدسلا كاذن امه ىأ كالار لالا« لةنم ماسنلا تاو ةالصلا ل شف

 عيراتس أ اموبناكن :هتليل» 1 و ا

 (قررخبال ميلا ضي 0 ا كا
 اول هبلتن احا ذا كل-١1لاحا ذهوءاملا قو بهذ برلا بح «اوجب وامملا بلقلا للم
 بالا اوه هعئمةبوبن دما ذئا للا نع ملا طوب م هناا ندا ةبحم مسخ دال لاهت هبحااووب
 أرب ٠ دوينطابر دوج ىشي وردداب إل ىوتنم لوغبا ذسهلو!.: دل ارحب ف قرغلا نعىسملالا



 مسمع

 ناكويرقا ناكدحأ نما الار رقفلا«طومناك امل (ينلا) يدون رك اسناهجبارس
 نيا لج هحرك 9 ىوتشم كامرا تاهل -حورلا ملا ءارظن هء قرغيألا تالا "اممجو ىلءاك أس

] 

 | هكلم اناا ءذهتناكواو (ىنعلا) تسي مالو لد ممر »
 | تاهدسرإل ب .ابعيئمال ءبلق نيع ىف كلا !نكسل ايف فل اعتقل 7

 | ىهةبومتا اما مش ( رهم) يي دل ءروءدابنا شاكر هن نكري

 باقل مف طب راناذكرمالا ناك اذا (ىنعملا

 | هتاف_سر هلا مسح ىأ ندلنءبحءاوه نم باذأ !آلسماو ىو .لابح هلهديال ىتح

 (ركتم)_ «دك د هج شدهج « يدر تحاودوث سقس دوجإللا ىواثم
 ده هللركسنملا حا دلاوءاو فاوح دهملا (ىعلا) عيا دهج (شدهج) ملام

 'بدكلاو دهجلا عئمو ىفن ىف شوحولا ةمثةحل 1١!. كلاذ دوج ىف ىف ده با -ةك الاو

 ن .نو رك ةيئاط فول ل طابوهو

 -.هاالارارسالا تل نم4ويداراو

 حج (ناجج) لاذ( ) منك (دايس)6 ريم :
 عتاتىعم (ريس) اوراسدبدشىعم (دداشك شو حولاةئث 'م*و سرغلاة دعاق ىلء رم

 | تماةباوملا لاذ مواريثك البل دوان هر بولس الاوإ طبلا اذهنمعبلاراق (ىنملا)

 موءذملادهلاو دهملانم هديالىدتبلاامآو طدوتملا لا انهو ةب رمل 3

 ]ا و«. لافشو شوكرخو وفتاوي ولم لعد
 ب اربد !ءالؤم عيبج ىوآن باو ظا او بنرالاو باعتلا (ىنملا) يلاقو ليتو دئتشاذكمأ

  ةندكاهدمعإ» ىوتم لاؤلاوثعاانماوةرذو لامااوبلاو ربجلا اور ثواوع شو

 تأبنابضغلا عمرسلا عمد وءلااولعف (ىغلا) «تاينرد ,ردناك وب نايثرعشاب

شنجاع « رآ بيف ديس ش زور ره مست ىون» ررضا | ىف عمالة يبل ادله ىف عيبسلا ||
! 

 دقت( ركج ى) عبلاىلا عججار معة نشلاوووي لك( شزورره) م د ىاضاةتدوبث |
 ةقأيداو (ىعلا) ريسفءانعم (كب) ةذكلا نم ىتك نبكلامدالب ام نوخركعىإ

 ىلعاوفتاو بلطلاو ىضاغتتاة جام 4نوكرالناو شمالا, موبلك ءاذغو مست عسبسيلا أ

 اىديردوارب ثنآىوسو ْزورْزوِر داتفوكرب رههعرأإل يون مويلك ةءرألاااومزيتا

 ىلا (ىداتقوك) وهنءلك انهو كرمي دقت (ر تسر قء(ب) «ذو

 لاذ ( ريشدا) تناج (ىوس) امويئاموبينهملا امهفءاراامشب (زو رزور) هيلع ثعتو

 بئاغإك تمدرغم ض امل عف (ىديود) ةءرقلا هيلع ثعقو ىذلا تاور اذ (وا) عبسلا |





 (مدب) ياما اك دويثالءر (دوبءديد) ةنوكءانعمرشاسألا ارمأ ةغيس قعردسم لإ

 ىف ىذركسسب ناكو لو شاغل نما رام هير نوكك أرز

 نوح ش مدرع ىوتثم د يعبلا نك مالا الردي رؤنكنا 2
 نيدلاوملاعلا قل خ مدرم(شمد رم ) م دربن هر ربك لمد رم كرزبرد « دزخ دن ديد مد رم أ

 توج) ءاييبنالا“الؤواملابعلا نمو دوجوملا* لاو لابرلاءاشعم
 ةزمولاو تمانع ىف( يكد ز) ل (دد) د ريغس (درخ) اوأر (هدد) ثا

 اوأرؤاللا (ىنعلا) (درمن) ترك 6( تزوالةستك اسأرغت
 أ ىأورؤ يلا ةمظعيف |سانل نم دحأ ثلا ذو افيعضوارمغ هوب بلا لمس ءايبتالا
 | ساوماو ىوةلا عمداعلا ل معو هو شو <رملن!لاحا دكه تملنم نمد الواد الوالم طل

 ىرنشم بذرالا ىلع شوحولا ضارتعا نا ىفاذه هب شوكرخ
 5 (ىنعملا) يراد شوكرخ ةزادئاار شيوخ « راف شوكرخ ىاك

 أرادعم كسشنلءءاو كلسءاانتاءا اكل عسارا_حايداعملاقعوهو بةرالل تلات شوحولا

 ىونث» بنرالاوهدرثممسا شوكر خور ايار ظلت ىلع الدحز واسغت الوبنرأ
 )ل «تآرا ,طانر دا دن درا كرد نالت وتزادكبا !تسفال هح نيم
 :.طولا نع راسملا ماكل تاكو ,ىلع فال(تسالإماوغتسا ادا
 ءاثعمةس رعلا“ ابلارمكي رت عج (تارتب] نيم (ونزادك) ىوعدلا ءده(نبا)
 عسا (ىنعلا) ىوعدللاهذه(نآز رطاملا ىف (رطاغرشا) اونأيل(هدروابت) ف (رد) نسحأ
 1 اناس ستيم ىرعلا »بهم عع راش لاا اذهام

0 

 ماكل ةادا ملا (مقح] هيدانتيلا 207 قيمت 207 دادمأهلا محن اراب ىات فكل

 ءايلاو ىلعا ءانعءداشتزو ىلء(داد) ماللاىنعج امنا ىفءارمقحءريدقتى لانهم
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 تأياما لا ىناطءا ىلاعتىملاءابح ألا بنرالا لاق( ىنملا] قو (دانق)ةدحوال فارو ىبعضيف

 تدوم ق ح هوخ6 9 ىونتم دورغلا مم ضوعبلا ن + عدبأ سلا هو ىوةىأر فرعضا عقو

 ىذلا معلا لاذ دهتىذلا الاذءانعم (مخآ) م ارروكوا ارربثدشانتآ و اررومز ع

 (ارروك )كيلا ذ (دشابنا) رودرا (ادروةنرم) لع ونعم انف( تعول
 هلعىذلا لعلاثلاذ (ىنعملا) لوعفلا ا ةولا ىفارو شحولار اح ةبم . !فاكتلا مشا
 ىوشم شحولارابللالو عسل نوكمال اذ نا هلالا حولا, لعل اوهوإ قاموا
 | هنا ةردسقم عتطصب هنان(ىنعللا ) «ردداشكلا ار تآورب وح « ري ىاولسزاربهزاساماخو

 اقل بم وطب ناو ىلا كام ةكولعاتو_ىلاعت

 كار هلوح كوكتتآدن اد لبي عيه .٠ ارهليب مرك تخومكقح هنآ ىوتشمرخ ؟لاثموملعلا

 ءاشءمةيسيرافلا محلا نوكسرء اها اركب (عيه) زقاادو دوه .هحتنلا«يلارسسكس( للسمك
 عراضم لع (هلئاد) ل يقلا هرم وال ءرخآىفء ايلاو ةيسراغل .٠1 ارسكم (ىل.ب)ادبأوالسأ

 عونا كلاذء انهم نزوالءاهلاتاستسمنوكنآءربدةت(وكتآ) ءاه ئالاةعارم لعب ماش
 عرق رمل كارقا:رتارلاعت نلالم تاز هلا كاذ (ينعلا) ةيسرافمفاكو
 ناعتآمتغءانو لع تخوم قحزك اع مدآ ف ىوتشم السا معبالالمخلا كل: لم لعب همظع
 اعتقل نيتنازتللا ىلا بولا مدك(ىملا) جب لع تخورفا

 «سو.ءانو مانإط ىونش.ءا .اعراوأب كر قت ىايشلءذشا عب تاومدلا تحلمت ىنعع اذه

 2 سومانو مسا ( (ىنعلا) «تدكنركوسر» كسكنائروك تكترد
 0 ,بناغ ذمدرغم ضامي عفت يك ركاظ لن ءمدآ انديسرسكى أر سكللا
 ::*. لاه: قل ابي رلاركلشلا ىف رهىَدْلا حاضر كلياءدرم اك سياباوهو دحاولا
 مولا (عدجذو) م اردلاسوكت[تخاسىدنبزوب م اردلاسنارازهدصة ثدهازإل
 0 سر ل! فيكما مشب(4اسوك) ةيردصإل ىءابلاو حلايرلادنبو مغلا

 للا كالا ملابر عنطسا اةرثكلان .-فاأةءاهقس

 اسايةوناطيشلل

 ارث

 لمتلاهحورهاسّدقرأ

 دوودركنان « ديشكن يد ءريشدا نانو ىوتثم مغلا ماب رتال ابل

 ةههلايشاارسكب (ريش) ردغيالاهانعمدلاوتناهاضأ (دئاشن) ىتح (6) ع ديشمرصقنل
 اءف(ددركس )بكسل اورجلاوهوردصل|ند.شكىنعج (ديشك )نالاو ببلحلا
 نيدلا !لع ب .1 بصسإلال ىتح (ىنعملا) هنرثا دوو ئدلافا ارطأ ةيسراغلا فاكلار .؟(درك)

 مذ[ انديسل ات قملا هلعىذلا لعلاوهو ديك لارصقلا لاذ فار أنارودلا لهنا

 ةّللادج واس مبديربالو صلذعالن ل ةرهاظلا ولعلنا ىلعاهدن: درطو موحمدآلو دسح

 دزيكنان « دنيز ويدش يحلها ىاهلعإل ىوتملوقيو رّةباذ-هلو

 8 ووثم 1



 ((فطل

 باوبأم 7 !ذنلا أسسا لمأ مولع (ىنعلا) هي دنا لغ نازارعش

 نا :ملىل اعلا لعلا لاذ نم قوذيىأ كالت ةرهاظلا مومولمنوعفتيآلو رارسالا

سدعو اوتذيملاذا تاسايقإاو نيها .!ادزعسا لن .!اوتارابعلاو طاغلالاب دءاتملا
 ةذلاجبدإ ل 

 ةهيئبةياارارسالاو دلا مولعلا نم“ ايلوالاوءايبنالا هما "قوذيالابحومب ل هعيف ناعذالا

 دادبا :ودركو هاب رد باك ه

 : :لكشلاىريوت هلا باقلا

 لهت داناناىل ءدح اوردوج اه و (دانةزرهوكىكب) بان !*اذيوسأ ل لان حورلاو ةاحلا

 |ةيوسن» خور ىأر هو ةنرطق وأ باغلا قزتو (ىنعلا) طعيرلمدادن) بئاغركذ مدرغم نام

 ةرو- ف ةروك ذا ةنامالا ىهوتكنالألالو زي تاومدلل الو راصلل ىلاعت اا هطدب از هرج

 ناسنالا صتخا دقو ضيغلا اهنمرسو ةطساوالن ىسهلالا ضيا ل

 ةبسانالناينالاب|, ا وبنو اماع هشرع ناك ىسولالاروالا شاشر ةبأ ماب هساصت +

 | ضرع ناكنف نأ الاهبلفو نم ماعلا «صخملا عم باغ ةبسنك اقول عمد 1

 لسه نممم ةلساوالب بلقلاب صو خم هصوءلو ذوق نال صخشلا ىلءماعح ورلا ضيف
 ماع يجولالا ضبا ضرع كلذ هكرفم نريوواسءالاج يح ىلا قورعلا ةطساونثلذلا

 | ىلا ىملالا شذ لا سك لصي هتمو نادنالاب ضاع ليل فو .ا!تادوولا جا

 ةاطساوب املا ض.فلا رسب ةرخآلا توكبلملاو اندلا كَم! عوكزمو امكن .تاقولحلا ثا

 روم .ه:طاوملاعلاره اظف توكلملا اع انتوا تعلمي ثلؤاوهو ناسنالا حور

 مولاظا او هريخ ملي نمل ان (الو ه امولط ناك هنار ةقاللئارماذهو تلا وتاسنالارهاظ»

 ترومدنج» ىونثم لامةراشأىنسعملا اذهلو ىريكلا !نيدللا :ىسوتتاهفنولظيا

 ةيسرامغلا ملا غب (دنح) «تئتررسزا نإ 8 هتدربتيرو هىارخ"

 ئيكرتافصو (تسرينروص) «أدنلاةادأ (ىا) ددملارادقم نم لاؤلا ىنهع مك اهانعم

 قاطمد# ةدحوملانوتلا [تسرن) باطملاةاذأت سبةعمىفءانلاو رو هلادباو هانعم

 كحورا اهريتعتو املات "رم مكيمالارخ 1 ةر وهلا دباعاب (ىءلا) صاخقإلهانعمأ

 لالة ر وصلا ىلارظنالىعملا فه فوثولا ثدراناف:ر وصلا نم صاختمل ى»لا دسم

 ناكيدوخ ل وجويودحا « ىدبناسااىدآثرو هب رك وي ىونلا

 (دوخ])ءئباكمل«ايلاوىماملاةغيسدوبناةىدوباهريدقتة رملاءابلا
 ان اسناةيوهلابمدكنباناكول (ىنعلا) كيواسم (دا

 | قراشلا نكلو رش افديكرتشم امبنوكل لمحو او

 وشم او ىحولاو:





 م و تايضف 0 7 اهل ةبسنلابلاعل 0

 « رادشوهدرادلا انك نبال ىوتثم معلا عذا
 لعف (راد) لع (شوه) ل قال( درادن)تب

 شوك ف ىوننم بنرالا ةهق فرط لة ءال ماو مهنا 4ةءاهنالمالكلا اذه (ىمللز أ

 نذاءانعم( رخ شوك)«( رخ شوكدباسردار نم نيكو رخ شوكر كبدو شور غب رخ
 0 طسو لاامأو تيبلارخ ؟قوانه ةمللاءامل ا مفي رخ ظفانا ىلدرامملا

 ذاهاثعم ةيممعلا فاكلا تشب ( ركيدو) سأل عف(شورغب)ةمهعملاءاهتارسكبانذارتشا

 نالاتذااهرغرتشاورامملا تذاعن(ىعلارمد_ءتال(دان) مالكلا(نض-) اذه(نك)

 |رومأل ا نئالأوةي ررصلانذالاراخلاتذايدارأو همهغت اىآ هد الراجل نذا مالكملا انه

 | نمدارملانال ةسسفلاةروص لرتاومالكلا نمدو هاما مهفالوعب هاك نءلاتذا اهئارسشد

 كيب شوكرخأ وز ادئاريشو ركمو نب شوكرخْئزابه وروورإل ىوثم ةسالا ةمقلا
 ءارلامضب(هب و ر) رظنا ءاثعم نعشولا ىف ىباذكو

 راتب وابا باداض بودي

 قاركم ظل تفشا اذااماو شوكرخ ظنذل ىلا فا
 هلكب نوالا نم عبسسلل عقاولاىأ ى اراك

 الرسدالاو 1و معلا, هوسلاب ةرلمالا سفتلا كل فيك مسعلل لومي هرارمساب هظلا| سس

 هج .٠ معتسنا علستل معان ىوتم لوقيرلملا اذن ةراهملا الو ريثأتلاو ةؤقلاب

 ١و ناطي_كلاونافالا ن الكل ممتا اهلسرلع (ىنلا) م« لءتسناجو تروس ماع

 ردقز علا هيلق فش فن نملك اذكه سبلة تام صفو شوقتما هلع بسس: هلةرضسم نوبل لاو

 حورلابىوةتو يع ةرو هلا نااكف حوروعلاو ةروسملاعاا فج تالرلاعلا فرص: ىل«
 اننا ف ىرتستكناللالمؤما ملا عدآفوشناكا ذولو علا نماغرمشد جلاس مالا دك

 ببناسناللراص (ىنعلا) ي«تةدودوكقلخو هاب ردقاخ هه تشك هراسيب رتهنيز

 ناننألا مهن فرصتفدبب وغلب او ىراعلا اشو راع قاخ مهلا هو ةئرع ةرعلاءذسه

 مشن( ورز) شو وارنس درحب كنوز « شودوصصه ناسزتريشوك لب وزإلا ىوتشم
 (شوم] م رفلاو هر( تاسنالاىأ هناهانعماهرشكي وازرب

 هثمورأفلا ل شم عمباو فلا فاضيهنمو (ىنملا)حاسقلاوهنو:لارسكيإ
 قي ره « تفرك اهلج اسوبدو ىربوزإل كرم راعلا رلا حا



 هفوخ نم مهنملكو ثيراغعلاو نما لحاوسلا ل مهتمو( ىنلا) حي تفرك اج ناني ىاجرد
 «تسيستاهي نهتدارىدآ ط ىوتم هتوادع لرثيلو ءرشاعب مواناكم قخ كاكم نذقا
 تاسنالانكلدودحلا تمت هرثك ق خيو دعناسنالل (ىلا) يك تسي كلئاعر ذات

 |سانثلا نمد حاولاوه فاكلا ذب سكن مةدكص ثبسك ظفلنا ىلع رئاعو هر ذم اوذ
 بوخوناش تثزناهيولخ» ىونثم مكملا ةدانالءانلاونيلاو ةدحوأ
 ءايلانوكسو ةلامالا عمق رعلا فاكنلا مشب (بوك") تاس ب وكجدر هب لورب

 (ىنعمل) نيرئاغلا عمجريمف (ناش) بارطضالاوملالا نب ىنكّئشلا ىلءبرعذلا ةيسرافلا
 ىلع برعضي مهفرطشاو مهلأريثأ' سفن لكمه ديعسو مشو مهو مهصبت نوي ذم قالا
 هللالوسرلاة لالا هنءهللا ىشردوعسم نبا انعريف ملا عماملا ف ىو رلاثيدسلل باقل

 بيزكتورشلا.داعبا :ناطبلا ةاام أفذل كلسللو مدكن باب ةلناطي النا السوهيلع هللا لس

 سومتادم لفشل نم ها لعيلخشل ذدجو نف قحاب قي دصتو ريملاب داعي ةثاملةلامأو قاما
 | ل_غرجب» ىونم» لوزتلاونايتالاماملالاوناطيستلا نم هقايذوعتيلف ىرخالا دجو
 نمقففع(راز لسغلا ل جال( ل غرج) جب راغ باردد .ىرايروجردىور ردرزا
 ىراجلارغلاره(راببرج) ف (رد) نيل دئازردو بهذن(ىوررد) طرشا!ةادارك
 (راخ) "الاف (بآرد) برش (دنزماحة ال نمةمدصلاو ةمذدلاّدلا (يبسآ )ليل «(قرب)
 لاا لجال(ىنعلا) ةنايدلاو يوما نمالأذو ةيناطكلاتسو ولا نع هبىنك كوش لاوع

 يلع برش ءاملالخادوهىأل" كوتنكّنكتل رها
 |روطتللءادعأ ةيراشلات انمهوذم مؤ عة قالا ىف نوتول ع نيطابش

 هجرك » ىوش» اهم نيودانالاف رهظتسواسو رشثلا نم« يلع قابت
 (ةلغ تر ؤمم (ناهي) «تهكاددلخ ىتردتكنوج ه تست

 (ىنعلا) در (تسهك) تنأملعت (ىناد) سني ءانعم بئاثدرغمعراشمر م

 لادن المكي ءسر حرف لخ ديوتي نكمل املا رغسأو نخيل ىف وشل نأولو
 اذهلو ةئيسلا قالخالا نملل_ةمززهملىذلا نءز رتمتف اضخم سواسولا الوش. ,رمتلاءام

 هك يرفدوي سكتارازهاب ه هسوسووايحو راخرلخإو ىونثم لافتراشأ علا
 ليحبارطشا ىأ اهليح ةطسن فو نيط ايشلا ةسوسو رقكتاللاماهلابارطشا (ىتلا)

 ةسوسولا ةهباشلو طف د اولنوكن الو فولال نوكش بلغت ايف مهتسوسوو نطايستلا
 شارو ىونشم ةقيذلا ىلع فوتولاتدرأ نان فراملا الا ام هزيجالر هاظاالهأ دنءماهلالاب

 ةفيصندي شايوم (شا) جدو لح لكشءوتاشىنبساب « دول دبهون ىاهتحات
 نركناو عمج اريعذ(ناش) ىرتاهانعم باخ درغمعزاضلعن(ىنين) ربسا اه انعمرمالا |[



 220222222 قفز

 و -ولاو فحول ريشه للاي دارأ ارأ نيبو اسنم سرفلا دنع ةينثنلاو عمجلا

 5 ذتىأتاشاب رلابدسالد ل حريصي ىي-ريصا (ىنعملا) بئامع

 شاكرا ا ىرايتنالا ثوان :ناحو رفأ كاتنا هج بهذتوأ كشنارو

 نابف ىابدمات و ئىونثم يلع لكشلاكل رمت و ةدوولاوماءلالاةدها شا نسيت

 تاماكلا ىهو نذم جاو ط-(ىاهضت) مذدرا دوخر و رسآرتابك ان « ةدرك در

 قباطقلل ةزوسهلا(ةدرك )ف اكلا ريسكيك ظفل عم (تايك) فاضالا لاصتالل ءايلاو

 5 ير اع تاه نعي حو تددر نم مالكم عن ىتح ل نيعشولا

 سفنلادئاكم عترلو*اياوالاوءاسنالا مالك ددرْن اثر وظ: ةيولالارارسب الا: دهام

 ةنسالفلانماوشك ناز ماشلا هتف بما اما لقا ها مو تسع نرحو ناطشلاو

 باطزابإل لاتاذهاو اسأروال هأ نماونيطابشلا او ركن أ ةةداتزلاةفاكوتب ردغل معاج

 <ارالأ ساني وحول ثا بل دأ اع «ارد وأ ثيدئارس شوكرخ انا

 هلق ٠ تسحب شوارخىأ دنثفا كازا دعبل قؤتكم الرأ ل
 واول علا هانممةهلا مما مبا (تيج) »

 انهءانعم ةزمهلا متنب(دخآ )جاسم واف زمانا طسولا ف (نا مدد

 "جبران كأرلا :ىوثو ركشلا عد ري طضشوحولا ةةئاطت لاقل دس (ىنعأا) يَ

 ةديصي ردو ورشا 8 قاط ىوتشم الركذو كارد قوه بلكي أو 0 0 طولا
 ىفةزم#ل ارديتيسرافلا يخاو*اباارسك, تدعم م( ديجتس) مذ

 ةدحوا ىريشفر ىزارف'اءلاو تركت ديشيدلاو تفغتا !ءانعمب طل عضو لا
 1 أعم ! (يندلل) رهط ىألتغ(وكزا)

 ىراب ار لة سمو“ م دهد ىرايشمو الار اردا تروشمل ير 0
 ل عراض.لمف (دهد) ةيردملل ىرابؤو «الاورةءلاره (ىرابشن) مد

 3 : ةوالقراك ردا يطب بكل

 قال ئنلالاق (ىنسعملا) ينك ٠ راثتسلل تيوتم « ثزىارىا ناب ريم

 ارواشم نك ,؟ربدآلاو ىأرلابراضاب هلوغ.انالوموان ديه ريةف :ؤم راشتسملا لو ا
 نو كسماو سرغلا: دعا« نآسا فاكملا نا ىلءءانمأ ان دخان نقوت را كنسملا نأ عا

 ادشطبرس هللا :سقلاق اهناسقك مجم ظحال ريغ شوحولا ةغئاط م_هوةروشلا بلاط

 شوحولاةئاطل بنرالا عنمشأ اذه ارنا ثبازايزا شوكرح تر متم نييلاطال

 0 تف زارت ىزاررعتشك وتس مدرسا
 ىأتزا نا لءا(تفكزاب) لبا أ لعق ها ىلع لي الع ءانعم(هاشن) )م تنح



 ةبرعلا محلارسكم (تذج) ردصملا كنك ى عج انه ثفكنافلوفل اند, ؟ أن تن انهو

 ءاشءبءانعم (ىسهك) درغلاودو قاط باشمج وزنهم سرخلادع اهغثو
 قيليال مس لكش وحولا ةقث اطا بنرالا لاق (ىن#هللا) 1 4

 قزمدك افسزا» ىو ثلوأرسلا ناقكو افيد نركب دنؤ دهااواؤ دء نوكي دق قب اما
 سفنلاوه لادلا عغب(مدإط رش ةادأرك |ن 0 :(رك) مهذب 5 ماودك

 أرسسكب (هرين) ة آملا ىهةنبآلاو ةيفرظأل» بلا نا ىله (هنياا) بها عراش 1

 افصلا لجأ نمثنرستا (ىنعملا) ىء(اماب) روغلا ىلع (دوز) ل هفت(ةدرك) ةرودكسلاءانلا
 انامء>و ىلع كلر ثرهلانااذكةرودكملا

 ثدؤذتو انصب .لجالذ رمل تح لماذا كلنا ةيؤرلا نع كثهثمو اهترّدك كك دارمةبايسأ

 ناسنالا عنج ىذلااذهو انتادا ىمهجو انيرال مالك !ةطساوب: رمل اناعركدةتروغلا ىلع دب

 ايئاضا لونان و هدام لوسووع
 (تبا) الزح (نابتح)
 .ذلانعىهود_ال لبتنالكأ

 ذ[تايكرالالب وذهو تمخرأ هاردسك وف ىراثم
 مم! اهدركت حراشم لع (دتسبا) باطل اةادأءانلا

 .هدحأوه لعب ايل النار نيك13 ب ريثك قة دعلاو مصملا ة:الثلا هذول

 (ىملا) « عاشت ثالازوامرسلك « عادولاود ب قولو ىوثم ثكال هلا ةرتم

 قونين:الازواج رس-لك اولاتمحلالرسلا لاذعدو ني:ةاوأد_اول تاثداو

 تا-!.هل هةوامر <رضان ةرواشملا ثدرأوبالو ناك نان عاذو عا .عبج تائسسالا ة باو را

 هدودرا 9 ىو الشم لوغي ول دثرياذواوةءاكسل ب رط ىلع اهلعفا تكل تاو لالا

 ةثالثوأنيرامل تطد رنا (يسعلا) يك مازاسوب < دتلامن زر » معىدشارهديرب

 8 بوخ هدي ديوب رس ديرادتروشم 9 ىوتنم ضرالا ىلءملالا ن ,نطوفاو ةءرخ آلاف الك

 نوكسمي هانهميئاغرك ذمعج عب :ناضمل هن( ديراد) م بوشمنكسذا طلغأب تياكرد

 نسحو فيطاو أذ 1 اكنامشن (بوخ)سأرلار ودم ءانعم نسلا 0-1

 (بوشم) طلغلا ىارم انعم ىبكرتفسو(نكقا طاغ) رثسلا نع ةرابعتكلا ف

 ىلارب ةطلت#م سأرلا: اطغم|نوك ةلاسةلوبمم ةروشلا كسي (ينعلا) لود مسا طلتخم

 ننك اساشمب رورطلا ىرتئناوهو رسل ا ىلع لطب نأ دحر د_ظالثل اكل ايف طفلا



 بنرالا

 .ةيمجا لاطساو الا: ند نؤسويأم مجنأ مهو تان
 بولا طلغلا ىف رطانلا عفيف سأيلاب رعشب مهتوكسوة لاخلا

 ريسخ ىف و باوج سناشيا هتفكو رسم درا
 ممحلا لعيالى دلال ةديقمس أر !ذاطغمم اصسأ عمةروشلا لعب لوسرلا (ىنعلا)
 هتسيف انمردإل ىوتثم* صحا ىأ مهريخ مدع عم باوخ اه تلاق ءءاصصأو كرادتف لا

 فيرشلا أر لوسو ءبلع هللا سلوي كو ىدعلا) جار ىاررسزلا مسخ دناذنان هار كار ذك
 يفركبس وح باو>واو» ىونشم مدغلانمس أر امسما ل عبالي لاثلا ىفاطوبر م
 هكسم مف. باوجمل.سوعلم هللا لسوهف (ىنملا) مي وبريق درب ىشلاؤسزو « را[.

 اكسس سقدابوط موفبالىأ ةغار رغلا بهذنالإ مو هيلعهتلا ل سدلاث نمو ةروشملا نم
 دّشنازادع «ندشردلا درك ربحا: ى عاب إو ىوتم بزرالاركمة سانا اذه يي سوكرخ
 ةعاسربخأتلابدرالا ل مف (ىدملا) باهذل اوهركفروم ب (ندش) دز هخر رمش شب
 7-25 سأبلا ديدشديلا براش عبسلاماذق هدام دعم ةءاسدمب بهذ ىأ باه ىف

 اراسنأب(ندشردناك) )6 ريشدي ر عكر دنإ ارك لي + ايددلموا تدشردن ب سنازإلا
 بازنلا علف (دنكى ارك اخ) ديعب( ريد) قلب (دنام) تنال ىأوه (وا) ري اتلاف ىأ هذ

 تلخ دنيعشوملا ىفىث ظغلذا ىل ءخربمىأ ل ولاء رز هني (ديرغئو) رابغل اراثأو

 رغأتىتحاديع بنرالا هيفراصىذلاببساا لاذ مو (ينعللا) «تباك تداعأتى مالا ىلع

 دك سفك مقل »» ىوشم حاسو رابغلاراث أو بازتلا عبسلا ا نيرعتلا عببسلا نع
 تافان[هتاذف عبلا لاقو (ىنعللا) ينآسراوتسوماعدشا.ماخ « تاخ نادهع
 ىونثمسغتلا لاما ذححههو دع ىلا رص اوي سيار اةيعضو اين نوكي ءاسخالا كل دهم نأ.

 مهدمم (يسعلا) دحر هدنبا!مدبب رش دتح ٠ دتكف خزام ناشي اةمدمد لب
 تاسرمادبايردس ص يوم المفر يملارهدلا اذه ىتذ آى أ راما نعيىنتمر

 جوك كج غلاب ريمالا فب (ىعملا) «شفحازا شيب هتدئيب ب هتنوح هب شي را
 | ب كرت فصو شورت سنا ىلع هفلخ الو هما دق ىريال«ةجح نم ةنا الرعب دالا يدع ىأ يسأل

 ةيرد ملل ق حاف ءايااوفاخيت_عمةرمعلاءابلا مث س واهيعشو ةيعللا فيقخما
 اقيرطلا (ىعملا) جا«هاتايمردى»ءاطق ب اهماد جي زوتسراوم# ءارإل ىرتشم
 ادموالاعربمالا نكي لناىأ دوحومءاسمالا طسوف ىنعملا طقيو حافلا هتتو وسما
 هفلخالوهمادف ىريال حن ههنوكل اهفعقيذ ىسهاالا قي رطلا تحت ى هولا خافنالاىري ل

 ىوتثم ريشباذهىلاو بجاو اهريسغ نمةلمسم!!تاملكلازيبمتو مالا ذهل طايتحالأف



 ا
 برش ل ءرلات إكس انر م ءاملمروهول ا ظفللاو خافتالا لثمءاسمالاو لالالا (ىنعملا) اذأ (توح) يتدايرع با تيرئرس ظفل و تس[ومادنو>اهءاواهظنلاو
 هللاس رق هيش ارا أ كفرصنو فيطالاولأل امالكلاب ديقتتن حشا نكس هك فرس اذاءاملا
 دن هضغب ل مرلاو لمرئاوهو لي رلاب لهل هريس
 3 1 :قمحالا نسما قد اطمريغ ظمارهفنيدلا لصموأ
 تس ءاملا هتم عقيل هررا دكوهةهبجو لال لعوأ نرامعاءامسذ جت لمراذهفقحلا
 اورتساب مك تنضم هب وزابادسو كب روينا ف ىوتنم لاغق مهوذلاباوجوك لاب

 هياطاورلعلا لاذلب هذا ليلقهنادجو هتمءابملاعبفي ىذا لمرلا ل اذالا (ىنعملا) ييوححارن

 رداونا او بئارغلا ىلع ةلْهْم ىوعملاة ايحلاءام اهنم عبفب مولع !مناف هللا, نيفراعلا تأ
 ةفصمالكلا ناك انوعايشلا نم هرم ص لةعاه م براثا دابعلا ثا دحوداهزلا قرطو

 اد خد مر ىاذلي رداتسهإو ىوتم لافت فوسولا يلا سلا نمت ماكتلا
 قلفلا دمو هللادبعلمرلا لاذ ىدلواب من (ىنعلا) م ادجدشدوخزوتسويب نحوك
 هئاسوأن عدعب و هنلاقالخ أب قلخت نعي اديهد راصهسغن نمو قمل ىلا لصو هنان وا ىلا
 تازارنابلاط « وزادشوح ىمهندبدعبا 9 ىوتمهبلطت كرمك ىذلاوهنةبرشلا
 ةوةايحءانملا لاذ نم بالطللو هتموت (ذك نيل بادعءام(ىيعملا) يب ومبو سس اسمح

 | قدحدرمريغإلل ىونثمةب ونعلا: ايفل« مل خاباكو مهتاوذ هللا لابرثا اذ عفو غو
 لمرلاكهنأ معاها دوعرمغو (ىندملا) جب تاتدركوأ دروخار ترم باك «نادل خب روح
 مهمرذ4 انرمغالفلتلا انك ز تاون ك[ع ناك كر مهام برشي نامز لك نال سبابلا

 (وش) عيضوانيرت كرك رات همكحدممزاوختمكسس بلاطو ىوتم رذح ا
 تنأ هثمىح د شرم اوهو مكلا لجرلا نمةمكملا بلاط نك (ىنعأ)ممأ لعف نيشلا تفي
 ةمكسلل اقوي ىلاعتهثلا لأ تادوجوملا نامتتا نم مو ذم امتنا” يم ةمكسح او اهلعو ارمص» ريض
 لاقاذماو ةمحصمإ ا ىاانلاوه مكسملاوارعثك مخ قوأ دف ةمكملاتثب نموءاشإ نم
 بلاط (ىلعلا) « بيس ليصعزوادبا ران « بال تمكح دوش تمكح بلم ىونشمأ
 ليست نم اران أ اهلعل هحاذاف ةمكنحلا عبتم ريصي هياط بيس ةيملالا ةمكنحلا
 ىلنوفمم حول ظفاححولإلل ىوتثم ةضماغلارارسالاو 4 اباارولع' 4 ف دكت لب ببسلا
  مواسعلا عسيمجلاظةاحاحولناك امدعب (ىدعملا) دوش ىلنوفحم جويزاوالفع « دوس
 | ساكعناو هبلق ةيغصت ةلذلاو أطحلاو ةل لاو ل ولا نع اطوغحاسول راص ةيهل الارارسالاو
 حورلا نموأ حور نم ىسهلالا ضيغال الباقر ا دخ آو اطو ذم لع راصو هيف ةيولالارارسالا
 دعب هارد سم اععدوب له توج ول ىوتثم س دقنا حور نموأ ىفابر ماهلاب ل يربح وهو مظعالا

 ل

 اريذوو ريمأ مسا قيحاللاوعضوااذااكءاملا



6 
 اذه دعب هيدسن هيصة ناكو هلقعا العمال ذ ناك ان(

 كف ىلا عت هت تاسوو لقحا اةب:يم تزر اخ ه-ورنالا ,
 ٠ . | زوالا ىلءردشيملو مهتما ةردس د نع مالا هيلعلي .*مسو هياعمتا ىف لو سرالعو

 أ 26 قير ادع اهدا لرب نو لفض ىرشم لوغو ررتباذلروزافاغاذك
 امد_فتعضودا هنامزدجأ ايل مالا هيله لي ريك ل سهعلا (ىنعملا) يام دزوس مخ
 ,سنزرادكبا ضوإلل ىوتثم ةوطخمدقتلا عر دتأ الف تلارويق محأادحاوا
 اذهماَدت بهذااذهدس ىلعمّدم:تنآ (ينعلا) يناجن اطلس ىادوبنبا نمدح ب نار

 ةفيلطلاو هثع ثوروملاوثراولا ب راعشا اذه وجو رلانأطا ان ىّدح
 زادت كره ىواثم لوشب 3 - نام ذهاب ىلا لعفهتم فلق لاو

 أوخرلاوهضرغلا دنع (لهاك] يربح ىاردربا هب دا دنيمهوأ « بسور كش هاك
 تاعاطلا ىلعربسالو ركشالب هن نملك (ىنمملا) ةيردصلل هيفءايلاونالكلا
 لجرتلسعمنا لعب وهذ هنا اي ىلاعتءدمحبملو «ءلقي ىلاعت هو هئاضعأب هللا دس«: ل ىأ]
 ىونثم هسفن ىومل مب أ ذه ممينةفول نا داولول ل ةردقال لوقب وكل: ىأريغالريملا
 قأ نملك (ىنملا) «دركروكر د شب روقان هانم درك ر وعر دوح درواربح ترهل

 | هيلع ةيفلودك رن ىلعر دةنالؤرمسقلا ىلا
 غرو غالب ىروخر كرب مغ تغكرإلا ىوتثم لوغبو مج هراوضر فاو ةراشال مالسلا
 دسقلا ىأ غاللا ضرما لو ءلعهقنكَو كك لوما لأك (ىدملا) يغار نوح دريعاندرا
 »و غارجلا ثم طنب و توي ىتح ضرع ىأ ضرلاب أي ضراملاوهو ةغملاللاو
 ةردقالدوروب# نغاولةوزمجلا اور ولأ اهوماكاذاتاعاطا ىفربللا لأ لاما دو مهلا

 قادر هج ريسحإللا ىوتنم هريسهللا انسة روت :ءام ىلءةغالا ىف ءانعمربإانااولعت لو انلا

 لاضياوأ ةروسكملا طارنوكبامريمخلا(ىنملا) ماردتسكب ةةرتسوب « ارمتسكشأ
 8 ظع حلستو أر تق نمل جرلا ىف تأريل ار موبأ لاق لالا لن عوق :«ءلارسكي قرعلا

 أربملاو بضغلا ىلع لمي ىذلارابخلاو ربإا ىلا هتب:هتربجأو ءارك الاراسبجالاو رسكن م
 عابتأ مهوةب ردقلا فالخ كير تل اوريك-: لح رلارب خو ةرو كسملاماظعلارمعتىذلا
 ,اذلاو :ةللا نأو ةيساك الو ةرئؤمالد هال ةردسقالاولاقءالؤهر ناوغص ى مه>
 1 ىرئالةظاو قول نآرملاو ىلا عتهتلاىوسق بالو اموفامهلهأ لوخد
 ىدكرب « ة:كشندوخ ىأ هريردتوح اإل ىوتم ماظعلا ام رب_غئاا ناديعلااضيأ

 ") «ارو ىدرك اشلمعدسنيزا
 فاي انمار ةعلاراص

 .ضرأ لانا ىتح اشي سمه سفن لعجربحلاب

 ىنالرمن(ةنكشن) ل رلعتة ادا عابشاالب ةببراغلا جلا اراب هج دش

 ءارلارسك, ل جرلابىعسلاو شعلا ةيمجلا ألا كاتتس :
 سس لا

 ةلمهملا



 انهىف كت كنأ اا (ىنعملا) ماهم
 ىلع كتر دتوم ةيهاو تاراذستعاب رذتعتر كلج رتل 31

 | لبكي كربج لحجر طب رتورطسم> نم ىل هةرطسملا ذهف ىهاوتلا كباثتجاورماوالا نايثا
 ىف ةمان هتعاط ل تناك اله بحصو دل ؟ىلعو بلع هللا «نيل اعلا د. رظنت لو كنل اسك
 ةنوكمم(هديعيىرسأ ىذلا ناحيسإ) ىلا تلو هزومأ نمرمأ ب عأ ىلا انيراشاةدوبعلا
 كلهتلاب يتاعاطلا ىلع كلا ساب تنثان نم مهاندأو دنع مهزعأو هندل مهلك أوهيلا مهيرشأ
 تدك سدرك هدرد باب هج باو ال ىوتم ل درب درظناوانملا نعةنو هيلا لجر
 رسكم فال بيدحلاو مرتحلالوسرلا كا ذلرظناو (ىنلا) «ت-كرو قارارواديسورد
 ةشئاعهل لاقت ني وعصلافروطس ءوهاكء الر تم نون تح ىعسلا قيرط ىف او“ انأىأهحرأ

 كادي ع كوك نوك الخ مالسلا هيل لاقا ذه ف :

 هيلالسو ءةلخاذهناك الفى داب لغم : ىل_ءءانلزنأ لب ىععلاو دقاق شل نارغلالب :
 ىل_ستات لف ني _هلرج أ ءيضرال هللانإ لات هلا لاق يل ءدعقو قاري ىسملالا نأسح الاب
 نك( ىنعما] دلو هموأ دينار فكرا م دش لوكعوأ دو نيد لماحل ىوشنم سو هرلعللا
 ةرضملا لوبغمر اذ ىسهلالا رمالأ ل بات ناثآلي انا نارب لوم اصف هءبرمشلا ماكح الالماح
 يتح (ىنلا) اي داس تامر تا » ءاشز ىفريذب نامرهنونك انف ىونش
 ىلع» سمأ كل: ناك لولا لاذع وبيلا ايون الل ا ناطا نم سمالا لية نآلا
 اريماد2انازادعب « وردىدرك رئارتخانونك انإل ىوثم سنالاو نما مهوؤياعرلا
 هيلعشأ /- لوسرلا ىلا بج ارريعضوأ نان ءيفرثا بكوكسل ان آلا ىتح (ىنعما) وامتخا
 هلودنا د موهتلارمءأراستب ردنا ةبترم نم هروبعده:عةيرشلاوةيدوبعلاةلاح يأ لسو
 .هلاىشن ار ةكرادل ةوبرم »ب رظنرددلا لاكشا ابرك و ىواثم رمقلا|
 اوةعاسلا تيرتقا ىلاعت هلوةىف تب ان نالترغك :كاثو لاكش كر ظن فى أ اوأ

 3 ىو نيرسفم ارو هج« _لعاك ةءاسل |برذ نءرمقلار |
 .كناعادتج (ىنعلا) يناغرد»دركءزاناراوهىأ هن 8

 هللارمغل ليملا ىوهلا كافيا ى ارم! ىف هاوددّدح نما. نأمل لود ىف ءرم هتغت الو تاسالاوأ | '

 مشت اورد فاجاو هديك« تسءزاننادجا تساهزااوعأنإل ىوثم قادت
 : ,هار ىوولااذ_هتالل.اكت سبا نامالا ىوتو ىرط ىوولا نامادام (ىنعلأ)
 10 ىلاعت هلوة ىف ريكس نيدملا ميغ لاقرمسلا بابوهوهزناوردلا

 ررمخا



 اىنعب(إ ريتاو) ىر عملا دراول
 8 ةيدفنالاتانربلات!آلانماهرضوأ بلقلار خذ

 يلعن ارفاارهوركس ذل لؤوت :الونآرعال ك عايتاياهحطصأو العا

 اوتزادشزكو تسد « ىكيسنارتلب وأنأوهرإل ىود# لوغب ورعب اذهلو لاوهىضتقم
 يتعلق .ىلع تارقلارسفتو لت (ىنعما) يي ىنسئنعم
 هاتعمونآ دل! ناكوإو الاوهىضتقم ىلع ملأ كنالج .وعأوالثاسا ,أس مضاولا ىنسلا
 تسع اردو تشا دني ىمهرك مسكم فرط ناديت اوحا دئامإل ىوتنم ايلاعءئاذتحف
 | نملنهناتبيحتلا ضوعبلا كاذم تنل اوحأ ل ملابلا لي وأتل|بحاسابف (ىغلا) ا

 أ هديدباردوح ةرذ ه بارت دتدتل تصرسوا دوا ىونش ردقبحاساثيش

 ةسوإ ىوتشم 1
 ىفةيهلالاتازابلا فسو ف (ىنملا) < 00 14 نآس رده ديدب

 يقم تان هلا ناكل يبلاوليصفتلا
 » رخلوبو»ا5 لرب

 لئمراجح لودىفءىعنيتةبح ىلع ةايذلإ كلن اىنعلا و :
 ىناركفردؤدم ه ماددارخ 7 راجت و افرتنم اهءأر تفر
 افرك ااءزشي خو ابك وار ةءايذلا كل: تلاق (ىثعملا) يلا
 راوانرد نال اإ» ىونش .تالي وأ كاويهذاذ ار ءاطأا* ءالع معز اذهو اذهو

 راج او رهو رعبا لهالاةرةعاز نا( ب كزىارورها اونا بتثكدمم « نمو
 ىوننم ىأربحاسو ةموكمل او ة-اللل ل هأو حالم ل جرانأوةئدتا ىهوةنفلااءالهو
 مب (دمع) حز ثور ردظنلا شدو ب دوا ار مضار درر
 .هذأ (ىعلا) لاس ة يك لاب اهل لاقي رصلا ّس ىلع عشت با ةخأوهو
 اىؤراهدوجوو ةئدتلاو لوبلاوهورادقلااهوةتتلا دبعراسملا لوي رحب

 ةقرمغ نم دساغلا معز

 امذازاب

 53 حنادح ىدوبإط ىرتنم ةرساقلام-هلوقع ىضتق» .ىلءنولورثب يذلا نما لاس ذهو
 (نينجت ) ىضاملا ةاكح تدألا (دو) مب رك تسارارنا اب وكرظتنآ « و ديس
 |واوتاس فرحهكفوأ 50 0
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 اكلاستن.ةحاناعاصحت اهمتسم هرلعو هام ىلءراملا لاذ ]لو ىربىذلا قت لارظالا نبأ

 نيدسنج منج ه تستني شك ةويتادن شلاعإل ىوتم ءذمل 4
 ا عرأ و رادقلا لاذ(تادنح) ةضوعبلا اع (شااع) #تسستفا > مهرخ

 ارظنلا هانعمنيب (تسدنم) ةضوعبلاىلاعمجار ريم شاوناببالك نم بكرم (شك)
 / .) مكسحلاةدافالءانث او نيسلاوأ ةوعبلا ىلا عحارربعشاشي أن يكلاو

 ”وعبل ملام نرحسعي مك (ىلا) تسا شني دنجاهريدغترادقلا اذه
 أ ىونثم اذكءرظنو ءلعرادةمدحأا كارب الاد فلانه ارح اورا دقق نهامران

 بحاص (ينعملا) مسخ روستو رخلوب مهو ه سكم نوح للان ليوأتسحاصإلل
 يلع ةندتلاكح هلي وأتوهري وصأو رابح لوبهمهو ضوعبلاو بابذلا لئمحلابلا لب وألا
 ايسكمتاو ىاردراذكب ليو: سكمرك لف ىوتنمزماك هل. وأ: نان ل ماكس فالذع ل وبلا
 لحلابلاىأرلايلي وأتلا ةضوعبلاتكرتولو (ىنسعلا) «ىامسهدئادرك تح
 ىلا ةلساو ةضوعبلا :بترن ةيلاعئأ ىامهاهلمع اجت نوك ةضوعبلا كلنل ل هلالماك|

 حور « دوبتيربع نبا شك دومنس كمن ف ىونذم لال+لا ىذبرةلالصاوو لاكلاةبتر
 عمجار ريش او نايبلل فاك لارسكبدكن ءةبكرم (شك]) هدو تدوسروردفوا
 |رابتعالاة انكي ةضوعبلا كلنل (ىنملا )انه عيجار ريعشوأ ظفلاذكو ةسضوعبلا ىلا
 أكسر ئت ةروسلا نالاهننار “دانة رواصان يلالاهحو رو عييلاركشلاب
 اوس كوكب الالءاكمبةوهلاح لزتولة ةفوةئلاكوهى الا سيم ا لومي هحو رمت سدس

 | تكرس, زبتسلا دم الن لاقؤيتسان 163م والمكما دش م داكل باسبسخ
 تاومجهل يوم هلي بنيالا“ :دعن نم هبضغو عسيسلات ب وصثناس ىفاذه

 الا كاذل م (ىعلا) د فو درخر دعا دوب ؟وأحو ر « دزريشرب وك شوك خ

 .«هحور تيلغاداالا ل فعلا «ز وحال لا ذو هلئانو همساخ أ عسبسلا ىلع هسفن برش

 هحورلاعبات اك اذاهدةلةقثال ن وكت ىتمبنرالا حو رامهغتسمىناثلارطشلا ىفلاقاذهاو
 ة.سقلا ىلا عيجر ماك الول ابيسناكو عب ا لباقاذاولوةرو هلا نمع رسأو ىونأ حورلا نال

 مجاب بودص مئوأ هرزك « ماخو ىزارمزا فك بريشإل ىوثم لاق
 ترسونذالا نب رط نمىنيعود هلا طب ربضغأ او ةدملا ةوج نم عبسل | لاق (ىئعملا

 هتسخارمتناشنيووج خت د[هثدغاربج ىاهركمإو قرش
 مولوةواضي صواحو رع ىتاعج بدم ا مهفيسوأ طوب رم ىاهجةيربجاركم (ىنعملا )يدرك

 فوتسناويدكنأب وهم دمدنأ موئدن نم س: نيزإل ىو ءىذهضأ لابلا ||“
 5 1 رمجلا شوحولا ةغثاط لي وان ىهودم دمدلا كلئعمالاثأ اذهدعب (ىعلا)



 هلا
 دفعا نملاماذسو هكلهأف نا :الا ل اتغاام لكل وغلاو نال .غلاو نيطايشلا تو تاهتاح
 نا ةشسوب « تسيئءارتاشباوو ل دىاتاردرب# ىونم لاةفدباة بها غاذواو تاويل
 ناشورش اوه (تسوب) نكرباذكو ممأ ل» (تاردرب) « تست توب زحناشاكن كرب

 :موةرلعو مهرسك اوريصتالباقاب (ى#:ا) ريغ نعم زجو شوجو ةفئاط ىلا عم
 اللا باج افدنوكيأمرشملاا(ىنعلا) حبا ارد دون سكب : دوه تسرب ىوشم لاقاذل و م هد وعيار شيول مخ

 تسون نوح نصم نبا ىونن.تابث اول نوكيالاافء املا ىلءدرزلا أ لش“
 ىذا مالكا اذهنأ عا (ىنعما) يي نابوسحش ىندمو سمن نوحن نع

 «ىسحلابالااعأو مهتارإبه تحت مهرئاه ثنابخ نو رتسي مهنأق
 ءرابغي بمقال نانم اطل

 زرتةداقدابزا ملوح اف ىو.« اولا ىلءامأو ماوعلا
 ..:, املك هاما ن مرت لاو آول نمله لارا سال( ىدلا) باتل
 'ءاوك ع هج واوا ءاعياوالا | ذكدو نحمد نأ

 ةاطاا ةيوهلا برق هناقءاراو الاسا

 :ةءاروفذيرشلا فا هوالا هثم ريكو ىقرك
 (ينوج) دارك دو ىاجسد ىدر

 زك ) عبرت يدع( ىدركز از هنم
 را رسرذ: اموأءاملا
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 تاسنالا تايهمشم روك لا ءاوولان (ىعلا) ةتسر»
 ةوه .االم هذ ىلاعت نارماوأل لو
 تادهاشلاراخأ تروط ىوهلا تك

 .وةفبطا نوكست هنا لش ىأ ىلاعت هتلارابخا (ىئعملا) » رايات دشأب ءارابرمسزوك
 ءاةفالىأ ل _جرلا ىلا سأرلا ن. ةيقاب ىلاعت هللا ناهاها باطلاو ىوا كيلعذ
 ناهاسةبطخإ ىرثنم لاق, متبل ةروظ» ءاباوالا ءايدنالاتابلك تناك انواها

 ةيمل1فاكسلا تاو ةدسرعلا "ابل اركب( ددركب) مي ايبناىأهيطخو ابكرج «ايكتاددر
 11+ للا اطلاا تدفق مهتم امام اع 3ساعات هانا اع

 هام



 .ايك )لّدبنتو عحرئاه انعم
 ءونيطال!اةبطخ (ىنملا)
 .اناف ءايدنالا ةئطلسو ةبطخا دعام

 .اربك زاابسن | ةسماراب « تساوهزا ناهاشداب شوهكداز
 :.- اع ةمظعلاو ةببهل اب دارأو ء اطغلاةيسرافلا«ايلا 9 8

 هماننمو:زاجالا اها :ءةسب رعلا# ايلا متن راب نم ةببكسم (همان بإن
 :هطظع نال (ىعملا الا بو تكءا هانم مرامصت

 هنكسسبا# ىلع اعناطا لكم. -ِ

 ىتوتتو لذبتتو عمجرت تاتا نمو مه

 .ةتموهو وهلا نمنيطال_لا
 .مااهمردزاظ ىونشم رظنت ملا لاوزلا نعمزنمىلاهتوهوءانريكلاو
 , هنورمسغي ومهاردللا نم هنوعلشي نيطاللا مسا (ىنعملا) مي دتتزيمردباايد احا
 ,ةمايقلاوهو دبالا ىتح هنوعبط»و هو ..وءيلءهللاىسقطصلا دحأ م.اامأو
 ماايدحالا نعزاتما هنالوهتعي رش عيا بتكل اماما 1
 الا عص اذهلو تادوجوملاعبجل_ةيئاغلا ةلدلا هنوكمل مآ ىفتر أوم تمدتورمغال

 هللا هوهرءاسنالا نيط الدي -ةيطخالا يطال! |ةبطخ لدبتت هلوثدنع مَدَعَلاتيباا ىف

 دما دسك دوج « تساينا هلج ماندجا ايل ىو:ثملاقاذهلوميئاغلا متع هيلعو
 انمادنوعستلا اهي ةناملا تنال ملة ناجح مسا (ىنعلا) أم شرب مهدوب
 لاقا هاو تاوذلا عيلة طيصشا لا <ناذا ؟ اهرمغو نيه تلا ىلعةنالاتلتشا اك ىأ

 ىأ « مظااىفساتالاهراونأ نروظيو اهثاوك هل تف سعت هند ه (رعش) ىريسوبالا
 رو نمدافت-ءبكسساوكذارؤنَو باوك أك انشالأو , سعملاك و هيلع هللا لسوف

 عئارمشلا عبج ىف ع لق شم هصعر نا ذكب ك اوكا رول هون ىطغ سعتلا ترهل ذاف سهلا
 نان عالضذايلو نوكمال هل لسن نمنالءتة.ةاذكو ىلاعت هاا هضنرهط الف
 عجر لوقعل اعمر ىلع هقوذتو هلا. ةشالوداعملا لة بنرالا نمدارملا ناك ااوايدن نوكي
 عم همت ىذلا بنرالار كمن ىفاذهاشبأ شوكرخر كم نآس ر دمه لاةفةصالا ىلا

 (ندشرد) عذرك يره تشير *!ارركمو درك عانس سول تدذردإل ىء عمبدلا
 باهذلا بنرالا ارخأ(ىن» .1) ضام ف (درك )يذلا ءاشن الانه( سب )نفر نهج باهذلا ف

 | شوكبان « زاردربخاندمب دما هرردإ# ىوننم هلررق عبتلاعم هعفئذلاركسلو اريك
 اريخأت دعن(ىعلا)نب سم (نارود) ل يول ءانعملادل اسك رم < لاروداليدوكرش

 اذهونبْسءوأ ارس عب كان ذاىف لوي ىح عبسل ادسةىأ قيرطلا بنرالاىفأ لي ول |[
 اىوتتم . ريشي هبلاو ىفاحرهنالىفأتل !ةاناعمو ةفمقلاو روما مدءنسداعمل الع بح اس لاح



 | ةقللإ
 أ بهتااىنماءاه يي لثع ىليردردتم اهاثمهحاتلقعىادوسردت-اهلاعدحانإ
 08 اناءايلا تغب (1:مي) ركسفلا ىعجات# (ادوس) ماهفتالاةادا(هح)
 لمعلا ر حب يف ة ريع ةغسو نم مكو دوجوم لغعلاركش ىفالم بيدعملاءنم مك( نم ا)
 أرحب رهورلا اذهب ذعءامىفاندوحووانترو- (ىعللا) بذءءامءانعم ناب العهر (باذلع) «باىوررب اهماك نوح دود« باذعر حب نرداا مترو ءال ى+ ةدوجو»

 دك نوح« تدطوحابردرسريريدشنان »ف ىوتثم ءاملاهحو يلعتاساكل ال
 .طلا هب رعم(تشط) مادام ىنعمب ان (ان) أ:

 مرعبل هدو ىلءوهفءالاب العول ساكسلا نا مادام (ىنعملا) ءالا يذ عضوي
 .اعاس لقعلارحب ىلءاندووتاسلك اذكر ملا ىأ هيف قرغاملاب تسطل ايل
 هرقل ءدايع نم دبع قيفوت ىلاعتهنلا دارأ اذا شاعملا د.ةىف مال ةعلاءاماهلخ دي تارئاد
 أرثآ ىف عىرجو تانس + هنائيس تل دبمئامجتلتم او لمعلا رب ىفاهروس عماهترغأوىلاعت
 ب :نيل_برلاوءايننالا

 روسو ةرها1 اعلا اذهةروسو خلفان ييطلا) «ىج قوز جومامتروم وت نالص اقرا مزاللاو ىداوإ. ابالي رع رشا
 تارسو ىتروسهحره ىومنئدتلاوهملاو دحاوغوأ وءرهلا اذن
 درفمع رام هن(ةزاس) يينسدزا دارو درع تلبسون از
 هعش يئلكدوحولاوةرو هلا (ىعلاز هب«,ءاننحةلمهلا لأ لا مشا (رود) كيدز دا
 لئاسولا نانا دهب رميلا هيمرية لولا كلت نم لكلا لقع ىف ابيل سبل ةطسساوو ليسو
 اذان ةءئامورلا ةيناروالالئاسولا كلاس مزاللاغ كانهامل ةبسانمالةينالظلا ةنامسملا
 هدئهد لد» نأ ل ونش هلم ض ام: هاو لكسلا لمع ىلا لسوو لمءلار مت ىف ف اواقنو
 4 كرم ىف وهىذلاباغلا تح (ىنملا) . هيارزا هارودرن دئسنانو ادزارا
 + سريا ذاةرو سلا ةبت رص فوه ىذا باتا !ىتحو نيا اسعلا ب رررسلا ىطعسانعيزار دنهذأ
 بيم ىأ اديه م-مسلا ىارداتعم ىيكرتف سورا دئارو دنأ ىلع ادسيعب مهسلا ىارأ
 ىأ ا دودي بايسالا مهم ار مهسلرظن لو رمسلا ىطعمر يو بلغلا نامادام لوب هتأكب بسال

 شدا لفاقلا لجرلا كاذ لدي (ىعلا) مزيت هايرددوخبسادئاودى هرب .ناهاذا واي اردوخ بساؤلل وتم هباوجو امارار ظن لاذ سدس ل بم بابسالان
 بسال وثم داثملا وج نم مع رسمو اهل بحاسوهو تءاض رطاا فو هسسرف
 الاؤرعيو (ىنهلا) يداوج «درك ناك اروادوخبساو ٠ داوجتاداد»واياردوخ



 ,ردثاا ةعرسلا ةوج صج رلا شم هنةهرسمو 4 .اح سوف نأ لاسخلاو

 ص (ناقرد) «ردردناوحو داوي فرطره ه رسءرح ناوو تجوناظردإو
 فرط لك (فرطرغ) سأرلاخجاد(رسدريخ) الاذ (نآر تاطلا مع (وجوشحو)

 ايليا هذان( بايىلابابنم (رديرد) بلاهلو نودع ثابوب)

 اك ف ىونثم الئاق وك ةلاح بل[ و عرمسم فرط لكباي ىلا باب نم بلطلاو نين
 هيدا 0 تيس طك 0: .٠

 ةيرعلا فاكلا مش ع اوك) ايسر .بنا) قرس (ديدزد) ىذا لاذ اثهماكنا

 اوهتارلا.(تستنارإت 2( اريز) وكي نع (تيك) ماعلا باطما .ىلع ماها

 هم محلا ةدا نيسلاو باطما ادا ةءومشلاءانلاو ززملا ا

 ىذلا لاذ (ينملا) ريفتاةادأ ى ع ىتلاتساوما ةادادج نمقيكمةيسرافلا ملا |
 ىهامونوكتامرميك اب لذدف تت ىتا|سرغلا هذه لامي نوكمن .نمووهنبأ نسر فقر

 | تاركياءوكايتن |ناذإلا حورلاو لمعلا اذه هنبالااذول لاقينا بجاولات اهكارملا

 ّ وح بساراوسهتىأ ؟دوخاب «رأ بسان اكلت سمانا ىزآ 01 ىوتثم امهامو

 | ةدودمملا ةزمهلاب (1دوخاب) ماهقتسا
 بسا) بكار مانعم (راوسهث) دنلا

 لةعلاوهوهيك ارسثاىذلا ادهن ا) سرغلابا بااطماتعمى بكرت فصو (وج

 ةلطعبجاو تقال عجراو ءرةلان ا لوغتنل واب نمتنأ نا ركل سر حورلاو
 . منكر را ير اسأل سور كفو

 اردمتالرورغلاوةلفغلا عامأو ب ردها نالنأكل |
 ندا مث لاقديرولا ليح نم هيلابرقأ نحخو ىق ةرو- ىف رشا لشملأ اذه لاردا ىلع

 امدح وهف كف دبا دملاسف :سمدبعا برأ أ كاسيشي ىركلا

 ةيناحورلل نفر وتنال لاش لاعداد ا .لكتا
 انديس كالا

 ينادي زا لك ًاردادتم اء ايشالاناولروهظاراؤنالاب ع
 منامك رف( بدن ارهاط(دب) 4 مخوج ىشخ بلو بآرب

 .ناطيلامعأ ملةشيتارك أ
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 (مضو>) ةولا ءانمتب دلل" الا (ىشخ)هرهاطأ هتفش (بلو)" ادلع( تا)
 بنأأكز وكلا ثم ةرذخم اب رقةياغو هرم لاكن ءتانالاحو ر(ىنملا) زوكلا لثم
 اةايحا كف حورلاند جلا :اي-نأ إكس حورلا نمل عفنالو ها ذك ف شلن هر هاطو «املاب ءول-#
 ةروسؤ ىلا عت هللا لاة يوب ملا مهدها ىأل اناعذالا او الاردالاءمتادعاش ا حورلا
 (ثانك) اهريغوتانابتلاورامئلاوراصمالاوراصلاو لاي نم (ضرالا فو) تايراذلاو
 ىلا مكسةلخ ًادبمنمتايآ (مكشنأ فو نتقرال) ه«دينادحوو ىلإ عت هللا ةر دق ىلع تالالد
 هتردقو ههنا ىلء هنولدت-:ةكاذ( نورمصبتالفأ ) بئامتلا نم مكقلخ بيكر اها

 (يندملا] حرر ومس نيزا سدير يبسأت « ارروةورمو حرس ىبس 5 ف ىوتميلالح ى
 ةلرديارلانانةثالثلاهذهل بقر والا ىرتىتح ىبارتلاوهو روغلاو رضخالاورمحالا ىرتىتع
 هذه لق ىتح ناولالا عيمجو ىنارتلاورضخالاور جحالا ى رت تملا :وأروالاةطساوبءايشالا
 ارمئلاوأ س مكارويىناثلاو رسبلارو لوالاراونالا ن٠ عاوأ ةثالث نم نيءويدهاشتناولالا
 ارحالاةيفر كلر سبت, الوخ ارؤيرصبلار ىلا مغ لاذا هئام امهم دع دنع حاب هملارويتلاثلاو

 اولا محال اهعناسةدهاتلا
 /سوهنانأب رهاط هتاذيف
 ىرتثمءابشالاةطساويالهلار ونسىأ هئلابء ايشالا تفرع لاق هللا تةرعمب ىنارعالاول دو هلع

 ىأامل (ىعملا) يدورون و ا 9
 الاثمان اراماولاتاذملورونلا نمتناكلكشال ةؤرلا «تيأريىذلا:تاولالا ترتسو ل ألا
 « نوررؤنى نر ددسن ل ىوشم يلاعت هتارونب ايشالا نودع اشي ىأ ل: هللا أرو
 لايخ لك كل ذكرهاظاارونلاربغب لكل ةبررال(ىتسعملا) جي نوردنالايخ كر نيته
 الا ةريصباريصن ىف دجويو لصحال ىلا هتهنارونو نع ابل اف ىلاعهننار الاىربالنطابلا
 راؤالل لس أو هةهتافسو هامسأرثأ هتلارؤرو ميا ملا سكعره اذ ارونو هلل #ب لاو قشعلاب
 وا ىاعزا ومحتار « ابسزاو ب اتازا نورين ف قونشملاقاذ#ملو ةرهاظأا
 سعدان نر ضفأوهفتا لاو ءامسالارثأوهو هتلاراؤنأ سكع نم ىنملابلاروتل ادلاذو ىربكسلا شعث |تانيفقخ بكوكوهواهسلا نمو علا نمرهاظلاروثلااذهو (نعلا)
 تحررت « تسل درودوخ مثجرورونإلا ىوتنملاقا ذهلو روثلا لسأ هتالرصبل اورمعلاو



 ا بيزا االب ريصيلا روب
 نم ص اخر صبلا رونىلا م نا اذاىلاعتهّللا رون وهو باةئارون نم لسساعهرإ ل

 هللا ةقرعم هلل مح هب ,ىحلاومساإرو رمفظأو ىلعأ ًاومخاْعزاتماو تاناويحلارئاس
 ىوتم لفاوتلابرقو ضاارفلا برقة لارسيو هتافصو هلامسأ بتارمو ىلاعت
 اذأف (ىنعملا] دوم ن مافخم( د 04 9 « سواك ركددو روك بشل

 بيس 0 روالابكرتلا ن
 قادروودش نو ٠ ٌكنرديدك دا تسرو دديذ# ىونثهوهورونلا ا لعو روهطرولادش

 ةيؤرالؤأ كلر ولي ىأنوللاو لكسشلل ةيئرلا ٌكاَذد هن و روتللةيكرلا(ىنعملا] 4 كنردل
 |ركسعذالو ففونال,نوللا ذب ور متروثلا ةبؤرب ىأ ذم ونولل او لكسشلا ىرتءبيسو روثلا

 خرا ىوتنم لاقو راشأ اذهلر ة ءعدبا اروءالا نما ذهو دش ببس»
 ةحوتفملاةي_سراغا لا ءابلا (ىف) 4# ديدب دبآ د سوخ د غني دبات ٠ ديرتآنآ وحار مغو

 لع ىأ اذهل حالو (ىنملا) رهاطى نمي 3 :

 | "اةصروظب مغلاو ضرملا امهر نيد !يذ مات مكلاو رضرملا ى اع قم اد

 نمالا ءاتشلاالوربالا انمالارالا تال الما تانأ, بش 1
 نمالاروتل الو توما نءالا :ايهكملالو ةدعلا تالا ألو ىنغلا نماالارقفلا الو عسب ىلا
 تاهيدفتديناروح عدو> « دوشادبب دش امام سن ل ىوتتءميلع سكوةاظاا

 هلل نك بالو اهدا دضاب رواق اةخنانا ذكناكا اذا (ىندلل) ميدو
 أرهاظا ا رابتعاو ال هلالاودْرتلارابتعا خ كلاردالاو ةفرعم او ةيهاملانمىفامأ

 مرتو رشادبدضدن م كيرلا روي رك لو ىرم لج تطوذملاو
 :ءاو نرللاو لكشلا ىلءراس هده: ميروتلا ىلءالزأ اثاكرا ,طتتاذال ( (ىنعال) جينزو

 دضو رونونيسنادرود دنس ب ىوذنم دوسالا ىشرلاو ضرالا ىورلا لدم ١
 :اظلاوهو روناادشب رولات لعتنأف (يعلا) « رروظرددياغىاردضب

 ىدفتسينآروحروتإل ىوننم نكءار تاكمل لاحاذهورويظأاو رودصلا ف هّدضاّدصلا
 بدى س> دوجولا فى لسا روتلدشال (ىنعاا) جيدوعا دبي تاوناروا دضرأت 5 دوحو رد

 دوهت ةرثكلل لب اما | ىههتد_>والو يظن لب امل اوه ساه رؤي نان ءتئاراوهروهأ نكمي هدض
 23و ىومزادب لرديوهو « كردل راسنا مرحالإل ىوتم ردصلا ندوب



 مسعر

 ري هييشنةادأ (وج) يتادمشي دءاز نضتوزاواوداب «
 ثوصلاوه(زاوآ ررعأ |لعف (ناد)ةءاغلاوةدسألاو ةجحالا ةبرعلاءابلارسكم|

 نددسالكى ملا نمةروصا!نارلعا (ىمعللا) ركفلاىه (متيدنا) مالكلاو» (نض)

 ىنهلاملاعنءجرخت لالا ةروصاذك اهلاعمج ريشة دسألا نءج رخصو دلو ءانةدسأللا

 قابلا, ,لصالا هتالىنملا دوصقللااذكف باج: دسأللاو دسالاوهدوصقملاْن ا اكفاهلادوعت مث

 نيلساحلا توسلااو مالكلاكم اعلا ة روسنا ملعاو أر وضل !نعلظفتالةروسلا تدداش اذان

 اناذهلو توصلاوةدسألاك ةروصلاوركفلاو عبسلاكخ عملا ا تنفر كعمل نء
 هل هثيدارعت فا ديون م« تساغ هثيدن ازازاواو نع "نبال

 | لا لاو ضام لعفتساعبنالركتغي انملصحو ماتتيوصا اوم الكدلا

 .تءالسنةالوهال سم الوءدآلاك الوإننلا لع اذال ءافوه تاكم ىأ

 اذأ (نوج) «فيرش مهدتا كقادتارح و فيطا ىديدنصمج وم
 انيرثجوملارع ىلا 'تطعاضيأ ميا مالكلاج وست أراد نكس

 كاتفعبةروس طبرغنوسو مالكلا نءرهظو عرسأ ىمهلالا [هلار ع نمركشلا جو
 ماعلاذاةروص تطبرتاوسالاو مالكا لاذ نمو فورملا جراخلثتأ ةينهذلاتاروهنلا

 !ن ناكولو همس رائارو هلآو ىلاعت هتلارو
 ازا اربوعجوم « دصز اودارب زال ىوتشم اهتردقو اهذرصت مدعلداسهاك
 روذلا ىلع ةوسمملا ملكستلا نيخةرهاظا ان ةرو هلا بيكرتلا اذاهبداوأ (د «يصرزاب) ربع ردبأ
 ةلايسلا ضارمالاك املكلاو فيرا ات ال اروذ تبهذ مالكا نمةرو هلا تو (ىنعملا)

 ىدوج اوم ءرامالكلاج ولاة هسأ ىلا عبر ئثلكنوكلو نينامز وال
 #نوعجارهبلالا دسرأب « توريدمأق ر روص ىزأ ثرو هال ىوتشءاذكىسهلالا لاعلا

 تاكشتو ىفامحرلاسفنلا ةطساوترهظو جراخللةرو سالإاءنمتنأ ةروصلا (ىنلا)

 لا كتاب 9



 افك
 ,هيلاانال ب ناسحلا كاذل تيهذمت وكلا بتارلا لاكسشاب
 توتعاسأبب هدومرق قاسم ه ثسيدعجرو ل يمهقتلا
 دّرتم كنوكلا اداحاوءانفو ةعجرو انوم ةظه لك ىفكلناةرخآلا قرط كالا ان أعان
 ايلا نع ةعاسانافا لدورلع هللا فس ,ىطصللا لاّرسلااذهلو لاكشالا دتءولامءالا

 ةيهلال ارارسالا بلاط ايف ةظاو سفن ةءاسلاو مكمل اةدانال» اتتاويسلاوةدحوال به
 ا هاد انديآهناب 5 اوفرد« اوةردوهزاتسريتامركش لل 0
 لا لاذ ىفاسنالادو>ولاءاوهف ةيهلالا ب وولا نمىأءاوهلا ىف ةءوهلا

 20 7 ل

0 

 0 ا يي سم
 يق ىىرغم ه صر ف كلانا ضاع
 ا ذيارعلا (ىنسعلا) هدسجرد

 شنا خاشإ ىوتنم لودي وب 00 نة 0
 | لعتشلا ىأرانلل ف اضا ادوعلا(ىنعملا) مز اردسدياغ شن ارظرد ه زاسفابتعار
 ةءهاولاو ةيلايخلا وهلا لاحا لدر لوطلاريثكر ظالا ف ىريثك,ر تو عضوي هتكرح اذا اهب

 اهتطقننءلفاغوهو اجنالوحيةرئادرأ ادودماطخ ةي راسا :
 لوطو (قنلا) «مئريطن|تءرس اف ٠ عنسائرتزاتةمئزاردنبا لب ىوتثم
 علصلا ةعرس .نم ةهاسنوك-:باجأف ةءاسنوكت فيك اهءاوغأو اهمانأا ةراكوم ةذدلاءذه
 ةليوا رانا ةهنكلا ماا بال ملا ونسال لاذ

 تاسق يقا ماسجالن « تساءمالعز ارس نابل اطول ىوتشم لعان نةوتإ ناف ةعاس
 هتف ىل_هردق,ال<ت اوأ ماماو هامز ةمالع ناكولورنلا اذهبلاط نإ (ىنعملا) ع« تسادمأت
 ّ توهقاثيشمماب ال ارشت النأ ىل_ءهعباب ومتدارا تحتل خدانيدلا ماس اذه بعننا ال هن



 بهقر ٌكنامز ماماي كيلعف هنامر ٍِ .دنل تاءرارمسالا ءئمداغت ىناير راموطو يهل ةخش
 لاق ةرامالا س تل !عسبس لعف فيكر ظنافدا»لا لةعبحام لرسعماحوكناوأ
 ًارمش» ىوتتم عب ىلابنرالا لوسوت اس فاذسم ( 0ك دات
 + | هعوج معي _تلا (ىتدملا) 6 نودزدسماىك شوا رختاكديد 6 ردو سن اردنأ
 نم أب بنرالاْ لاذ ىاربارطضالاو بضغلا ىفوةّد-حلاران فوه هرخأ دش نم بنرالاو
 )ورش وينو دمو نكعش# وا حاتساو تت هدقدو دى إل قوتثم دعب

 ةمدأن ارو ..هذلا لعشيلو بدالاءىسول «أكبنرالا ىأوهر 1
 قريادرو ٠ دوبت مى دماء تسكشو ظ ىوتنم اسوبعواديدشوانووحو نابضغهنوك

 :- رلكوف دناكلاع اعمق أولو ةمجت ناكلارسكستءقأولو (ىنع

 ةبكم (رنشبي) ليطت ادا (نوج] «فاخ انى ناهريشن
 بنرالا أ ال( نعل ظفحتو معا(تاه) زيضفنلا ةاد ا ىهىتلارتو ماَدقىنعع وهر شدي نم

 انزلا لوا الئالاو سبر الا ىف < عمرا برضو بسلا نم ترق ىأ فصا ادب ١
 جا2تانسطشوك كنم ٠ ماوقتم بازار كدمط ى

 لاماذ هو ممرهقو متزمع ىأ عابس نأ تكة ىأللا أوربا تةرمىذللانأ (ىنعلا)
 نمهتادهاعم هللا عم هئافوو « ا ىلا تاةعمع مالا اماهأم.ةرامالا سنا
 1-2 ةراكيالا ىعذالل ناوةكتت تاتا هذالاو :ءلسا لوقملا ناعأ

 نم ىنعم انهءاهلاب ظفلترمغ نمل رعلا فاك ءارسكب (مك)
 : ان رمأ ىتح نوكي نموه ءةهض نع هن بنرأ ف هت (يعملا)

 « نك شوكرخ تلفغو باو لرنإل ىوتن» لوغي و لالا عننا ذولو سفئلاوبك
 ناتءوتةمءانيءومان هنانبنرالاةغوموالرتا (ىا 3

 اذهتيوصآ عسا لفا انمهملاراسحابو 3 نا نانذ كل دكه دحوذ ص نقلا ءاجاع

 عسا نعي ريضام ا ع أ ةغيسصن ردصمنديرغ ىنعج ني-غاارسكيهرغ ظفلنا ىف عسب هلا
 ةئيرطلاندعمر ملا ناطلسكل لصغي فيكرظناوةرامالا سغ:لانالْغو بار طا

 رح زارت شوك رخ تمار دء) لوةيهرسهنلا سنت هئاذاانفا ىلع لايتحالا ىو رط
 تسهم ردع امالا سوكر خ تغك قب ودم ريحأتلا نءرذعلا بنرالا ل اس ىفاذ

 دوحومىرذسعكمالا_عمبلل بنرالا لاق (ىسعملا) يب تسد 2
 ياه تاهاباروص:ىارذع تنك قي ىوتنم هتيأ ىرسيتواوةغكناطاس ا طعأ نا

 تامر



 ,ء”ىأ  بزرالل عييسلا لاق ىنللا) تاج
 بيش اهلعرف قةعاطلانأ هنولأ ني الاس اةريضح ىلا نونأ,تامزلا اذلهم

 ربط (غرص) ديت ديا شى ارو حارذع « ديردلا ثرسونو فعمل ىونثم نامركلا
 كا 00 اذادا(ى)

 اديرب) سأرلا مسا
 اىنعملا) عافت سالاوهو

 نان« (ىنلا) يال »دول شوج ارد قحارذءإ9 ىوتثم
 | ىوتتملمج نءأشن ركل بولقلا ولالا هثاريالا ءلك هز مرذع نال «ءرج نم عخأ حالا
 !(ىنلا) 1 ردك م وكر 2 ع يي انا ثىاترذعإل

 2 اذهو ذأ ىف :ىنح لها بتراب تسلا هاي نال نم لاغ ارش 5

 رع « رامت سك اروك اهشىاتغك و ىوتنم اهبدأتف عوشاذ
 | ة رعلا فاكلا عشب (سك ) رية ىازيحان ىنهي (سكان) < داد

 مظل فاران مم (ةديدهتسا !) رادشوك اذكو سمأ لمن ة معمل يتلا مسن (راعت) سانا دحأ

 || عسب-بنرالالاق (ىنعلا) لوعُلاءادانيعشرم !ىفارو ةدحولل ديدفو ةدئاز فلالاو
 ”صاعول ىونثم انذأ طعالطلا ناو

 لجال صوصملا ىلع (ينعلا) (642575راكارصوتاروقرك» دو
 | فرط نم ةفا داو دل يسع

 ةيرشلا بحب هنا كلاس تاوأ كلج داوم ركبنا لح الدأملا لمع

 رسراروحره « دهددوحرمفاوكر# ا ىودم بضخااراث ار وهلعدنع
 هيؤءابلاو رجااو» ةس رعلا ايلا مشب ف لك (رم) داك

 (مد) لوعفلا ءادااروء1 11 ىنءو شطب ىذلارةحلائملا سفناو (ارىسخ) ىف اذكر ةدحولل
 ارا (ىنملا) لاس لق (دهن )هولا مسأةل هلال مشب (ور) سأرلا مسا يلا هتف
 'اوهللد _ءاصتيسملا ةرارح ةطساوب ثا نوكة مج نع ةامر+ لكذ ىطعي وهذلا

 دسك دهاوخمك لل ىوتم
 5 ةركلااذه وم[ ,تااريصإال (منلا) 02

 هدا ىاجررمركن م مراد
 ام (يزادوتلسا مو دحو ماكتم سغ:عراضم لعخل عملا لا دلا عتب
 ,عبلا لاف(ىنلا)ةماهااوذملا هان«. (الا) ةهعووأ 12 ىلع (واىاجرب) فرماءانعم



 فهل 5
 مدة ىلع دحأ لك سنالملسخأو هله أ ىلءهعضأو هل ىلع مركسعلا ك«أانأ بنرالل
 م فتعزاهردزا شي مداجرس ه فطل ىاب مئانركو نشك ف ىوذم كايفربمأو
 ةيح ماد سأرلا نءضو فطال الحي نك الناو رذعلا مممسا عيسلل بنرالالاق (ىنعلا)
 5 9١ ىرتثم رذعلاو كءركر كمال ىلا لبا ةمتعط أ ىأ ثئعلاور هلا
 ,همااتةوىفانأ (ىنملا) يمدماءاش ىوسدوخ 0 مدماه رردأ

 اًدقروضحلات د هى أن اطل اا 0

 ذئرااوةيضارلا.ةرامالا ل دبل تاضاررلا

 :٠ . ةاهلبا :ةحرام دصقيرع تعدو
 شان قل نان ة مده ىفدح اودي سل ءاكرشانعم (هنا كان هج اوخ) مهكره ىادك ناشأن
 نلاذاةم دحلاا ىفءاكرشو داون اطلس د. .ع نما كلف [نيوللا) ريغف(ادك رخلب رشلاها عم
 | سك انرهداب وو نء سد و رادعرتدصإ و هدقهات كفك ول ىوشم ىلاعلا باتملا
 الاذان (ىنملا) تأنالىأرذام ىن(راس] تكا[ ايان (رادعريش) رابع
 " 22. هترك ذناهن داو ننيالافأ لق تنبأ .انوكينمناطللا عسسل |
 لادلا تفي( مردبتنأ (ان) اضيأ (مه) يمردتا يدرك تراب ورك ه مردبارتجت
 نديردن مان | لادئارسكم ورد »دربه يف نولوغب ى بكر ثضصو هدحو ملكت ءسغن عراضم لع
 ماكتتلاةادامأ نمو بابل اوهولادهلاعتفد ردنم سنك تيبلارخآ فوقرحلاو قزلاوهو
 ةيمحعلا فاكلا عشب رد ملا تديدركن مبا خترك ذمعج عراضملعف (ديدركي) هدو
 البهتاب اق ىلا رعت ةيذ تنأ تءرناكناطلسو تنأ كنرمأ (ىنعلا) معجم انهم
 لم (رانك) رخشنا م « تكور « رك درانابرادكب شعل » ىوتثم ةاباحم
 (راب) 2 () ىيرطلا فق زنا عبسلا ىلا عجار ريعض شقفك ىفىشلاو عددانعمرشاح
 ءدحو مات سنن رام لعفإعر).اش فت (ءشز هد( ىدو) يو هرخأأ [ركق)ت سم
 تفك وه ىوتم لربي 4 بهذاو اطلس هحو ىرا ىرخأ :صىتسىنعد4 تلق (ىنعلا)
 (ةنرو) نمرلا فاكلارسكب(وق )6 نم سكر هاو ارث ةرو « نمسح ةورك ار مرمه
 ادق ميذر عدووض لاق (ىتعلا] ةداعلاونيدلا ةمرعلا فاكلاربكي (شيك) الاو
 نمرأب * دوكسن ىدوس ىمن سعدرك هلال ىونثم يعذم ف نايرةثنأالاو انةرئدتعو



 عيبسلا ىلا عمجارريمضنيشلاوثلعن (ميدرك) عّرضتلا (هيال)
 (دقس) يفر (سرإ)لعغبم (دركذ

 دشيلاريثك تعرضت (يىعلا)

 ادة رشا ضائاو تان م
 دوب ىعمدي رعلاهابلا مغ(دي) ريثكلاارادقلا نعرابخادنج عج
 .. أ قاعضأ ثا :أانأ ىدلارادقملا كلاذي ةءاسجلاةه-نمق يفر
 سئالو نفتللا هذ اعضالداعملال فعل عفان ا ذسهو ةءاس-جلاب اضدأو نسما

 1 ,نبا نم لاح « دشهتسسرنارش ناز نيرا دعو ىونثم ةيضرملاو
 || تررذاكى أ اذكتاك انا ىلاحوادو دمر اصب رطلا اذهدسالا

 (| نمد(ىنغلا) يرسوملاواز وك ىمهز>و ردبسان زادعتيظوزاإط ىرشمل لبقو |
 هفيطورك » قوم كلادباب لمفا مم قمار افح كل لوفأ اجلا عطقا مويلا دعب ةفيطولا ١

 تناكرا (ىهلا) ينك البقنا توا يديه ه نك لإ رشا
 هناك ه4 فوخال ىذإلالا 5-50

 ةااَكعَ ةتمهفرصب ناثإ الا قىف بحاولا لوب

 ملا ءةمغامو اجامل لكع ]الكل نأب ا هذ اطرو نم اهذع ومداهلفغع

 ةفئاط نماتاهرو رشو اري نموتادهاتحلاو تاضاي ارغب ف اجري واهماقمن ماهل زبل
 ار ششوكر خ نمل باوح ف لاشخاج داعي واَبَو ندب فك ب عرشا ذهلو ءاوق شوحو |

 امل بنرال اوم هءاهذو بارالل ميلا باوح ناس ىفاذسه

 ماكدتم سنع راشم لوف ( مهد)قثال (ازس) م مهدوت ىازسنبا ثسغو ردرو « مهدوأ |
 ةدافالءاتلاوني-لاو ب ذكملاغوردللا (تغورد) طرشلاةادأرك !نمةقن(رو) دحو

 ثيطعأ اي نك كلو ناك ناوا ذك ثالةئامو غال الان ىطع أى (ىندلا) مكملا

 م«شوخ مادكرباررادران « شيب دمآ رداإل ىوتنم كفئالثنأ

 (شيبهب) ةدحوللءيفءابلا نالربلد(ىزوالث) لم (نوح) قيراط !لخاد أ (دمآرملا)

 (شيوخ )خف( ءاد) فرط (كو )4 (اددا) بهذا ةيرعلا"ابلا توي نح () ماقق
 بذك الم ذك, اذن عبلا بهذا ى_> ليا لثمبسلا مادة بزرالا ىفأ (ىتاعلا) هن



 كا ملول تاضا ولا مف ىف هيمريل الأ ده اراصداعما لسم# بنرأ ةرامالا سمتلا عسب تم
 هدرا ناج مادوأ ارماج هب دوله سناضاوك ىهاح ىوسإو ىوتنم تابل اعلا تاجردللا
 ىذلا هاثعمو ادكءريدت (وك ]ة دحولل هيفءايلاو رثبلا ةيسراقلا ميخلا تب( ىهاج) 00
 هب نرالاثلاذ(دا) رثبلل(ارهاجانيعوا واه (دوومدرك )4 ةمالع (شنا ,الاىاوه
 لاذ لجو ةمالع ابءلع عضو ناكرثب بناج ىلا هءاج( ىلا ]عمبسلا ىاهحورئيف (شناجماد)
 ىثركرخ ثنبا » هايس ةددش ىإلل ىوتماحورؤف ع. بسلارئبلا بنرالا
 دارملا عبسلا نمؤداعما لمع ه«دارملابنرالا نملكراسو راص (ىن#ملا] 4 كريد قاوج
 .هيهركم نم هب ىكن بأ بنرأ ثلا ذه 4بنرالا لاقو رثبلا ىلا ةرامالا سيقالا هب
 هنابهتثم نعش امذ هب رام هثطواذانيتدنا نظيل هرغبلباعب سرب افي نأ بنرال ةةامل الهال
 ايىهاكب 9 ىوثءابهتم هرسهفلا سدة لاقاذ هاو ع وتولاردانزو بيرغاذهو ءربوحو
 ىماكق ءايلاوءارصصلا مسا (نوماه) يدرى توح بحار ىعركبآ ه ةركتومأجب |

 وهةبسرعلا فاكلا مش ىهوك ىف ءايلا اذكو لعل فيغخ هدارأو نعتل اوههاكلاو ةدحولل
 بهذي ر كسلا »ام (ىمملا )فيك ع (نوح)لمما اريلولا ىف مسارلا لعل !ماننع هنىنكل ملا
 ١ هللاناع أن اردغ, اللبمص»املا بهدي يكرس اوانيفب مخ هنالمدعلا ءارصص ىلا نيتي
 ىىرشكىتوكرخ هةرط و دورت دكر ارك مادو ىو لوغبو ريشي ى هللا ذولر تو
 ىرهوم ا لان(هفرط) ةدحولل ىربشو ىتركرخ ىف ءاتلاردو راذكو رضام لعف (دوب) كي دوير |

 ءارلا نركسب ةقر كلذ نم ة دحاولارخ آل .(ُىُبَطاد ارا فرطي ءرص فرح
 ةلاغئأءةرطومتشيالبجىأ اذنك ع بسال كو راس بنرالاركمف (ىنعلا) فطخ نديم دحاو عبس أ ةدحر الهايل (ىربش] ناي فرحك )ةدحواابلا (ىذوكرخ)
 .ةبيمع ىأ ةفرط ىهعسبسلاوهو ىوفل | ريبكسال بنرالاوهو رم ما فيعسشلا
 ,فيكف يعش داعملا لمعا ذكمرهةواعبس فطخ بذرأ دركمو

 ةردةارظنت لا ل تم ىلا ه:هقلاىلعسيلاذهرءااعلا لوغ اهم

 مضاددر) م ليعت ع جوركشلابدشكى هلبندورابارنرعرفىدومإ» ىم الملل اعتهللا
 دحاو ىبوم(عملا]ةدحوالىنوم قدرها اوءاملا «ىرحي ىذلا ضففتملا ناكل اوهءارلا
 ىو ةريثكسملا ةليقثلا هتيعجو هركسم عما ىرحي ىلا نوع رف بعش ىلا عت نا دوعإ

 فسنعمةدحارةضوعن (ىنلعلا) رسزغماب اح ىدهاكش 1

 بص :درغتعممالسلا هيلع يسوم لوذب ناك سأر سل محرئ الو ةااحتالبدورفل قزمت حانج
 هقمز ف دورغلا ىذا ١.1 يهارباانديسا ذكو مهكلهأو لستاى ةريثكلا رك اع عم نوعرخ
 ةنوعب هذنأ ىلع ثعتوذ اورف ىح ضوعبلاركسع مجاعهتلا لسرأ ةلبا تلى د متو ةيدولالا

 ما



 7ىازج ني ه دوث ثار نعد 0 م كه حميع
 ىلهدوسمللابحاسمراصلا لاذءازحل -رطظناو و دعلا لوذ عمم هاف كلاذ لاح رظنا(ىنملا)
 ارناطيشكى دورت لاح دونشارتاماهك وعرف لاح كو داودكن مبكر وك ظالنا

 (ىندملا) ىغاملا ةباكل ىدورمن ىو هيف ءايلاو ىفوعرف لاحد

 اذيهر مه ارب عسبتالنهلاتنأ ف لاتورشلا ةروسب ل ثق ديح ناطيشلا لون عقب نكمل
 نوسدإ» ىم دورغا دوس>ناطيشلار نوعرذ ودعنا اهنال اذه لبةىذلاتيبئاربسفت

 درغمع راضملعف (ثدب وك )#« تديوك هنادزمحرك تادماد 5-7
 كارهظب وني ناكثل لوةيناك دلو قدعلا (ىنعلا) رضاحرمأ (هناد) بملاخترك ذم

 ا تادرعزدادهد ىدتئاررك ىو ةبملا نء كل لوب ناكدلوؤخ هوة عااد هلا
 هشلعمسملا لعا اركسع و رعلا كاطعأتا (ىتمملا) يتادرهتنادنك ىنالئنن رك

 نان كلا دهعألأ سب ةروسىف ىلاعتهللا لاقرب 0 ءأتاو

 رخام كمن لأ ىربكسلا نيدلا مغ لاق نيبو دع كل هناناطيشلا اوديعتالنأ مدآ

 لا لاقانيهمانوءلمدلةءاودبعت نكي رعأ دكياو كل هتوا دعو ناطبشلا 2: بخ نع

 اىأ «.مهتانعصنلا ١ هلاسعأ. منازل[ مهل ءار ناطبشلاو سفنلا فلاخو(تبم)
 / النام و الباع 0

 يق بندا اتوب 2

 » ىوتثم !نالومرانديستال لوب 2
 بماذا ىأ اذكتاك ال(ىنعل 1) « نك زاسزورر عير ةلث» 0

 تيتراصإ الاوبولغلا با ل امنا لالا جالا عتاد كأس
 | كانو ىوتم الرا دانه اها :

 ينال اكبلا لعقاو (ىنملا)
 ىأ نطلاو سنالا نيطاي تركن

 امريرامارربش ىاميدزرك' م رشم مهركعأن ع
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 باكل لاوةيردصللءايلا (ىكس) طرشلاةادارك ان (روسص) منكرا
 قلاغءانعم ىيكر فو (نف ادا (ىأ) بدال ةلننع أم ىنك ةيبلك«
 اندلع (امرب) لعتالءانعمرم .ىج ( راكم) ةرامالا سغنتلا ىأ عبسلل(ار عش مس

 ةنانلمنوان_ةنأ انتفاوناةرام الاسفنلا قلاخأب (ينعلا)“ةلغاىأ نيمكلا نم (ني

 انو ناوأ كلذ نم لةأ الو نمع ةقرط هنأ ىل اناكئالو ءافخما نمان_ةنأات
 لاقاذل ماو كلفطاب انلماعو الر دذو ال«اشةو كلب _ضغ!:,اعردتالوأ :

 ىسنلعف (هدم) م هتمىآتروص شن اردنا و هدمت [ثروسار وحبا » ىوم
 ءاماتفرعالىأراثلاةروص ف يطالاءاملا طمثال (ىنعللا) طغال(هئاذكو طمئالءاتعما

 باذعلاو ب اتعلاراتتراهةايملا»امتناك امدعب ةءمساارءابرلاتنراقاذا انلاعأ نالاننيد

 لقو ىنعلاىفرانلاك ارو رغلاو ام ممتنلاوا اوتو الا نافءاملاةرو هراثلا ف عضتالو

 ىوتثم انيرايثلنالءانتءا|:ةزراؤالملالملابلاانراوهعابتاانةزراواة-قااانرأ مهالا

 ىلستامل (ىنعلا) يفد به ثرو ءارآنت ه ىهدى-هدوحرو# بارزا
 ةمودعماسالا نال اذو دوحوم ا ةروس مو دلل يطمت

 ةقيقملا فةرخآلاو ام مهركسأو هدابع كمل[ حان و ةروس ىلاغت هلل اءاطعأف عيت
 لوفتفما.:لةةاملالركملا ذهول ايلا ماظهل ني نا مو دعما ةر و سهناااعاطعأ فتيان

 عرشاذهلو لركذ نء نلف اغلا نم انلعتكالزةرتحاتَ ثلن الو ل تس ءانموثن ال مهلا
 سهام م مدحه آلبسلك قو لافاسناركس نم امهعت

 :دوس(متجديدزالبعلا طار مش دن) مشو
 مث) فوصلاوهو مغاارعشة#هملان ان وكس الارنب

 / :ةردع الو «سيفو» ىذملا ناك لا ىف ةمع اصلا لزغنالنا هةصان نمر طا نع

 بلا ىأارهوجر عا ىريىتح اهني رثر نم ندا | ابر باجأب نوكيامركسلا (ىنعما)ماهغنسا
 1 رم اهسح ىتسم تسوح ول ىو ياريم ا ىأ اشي فو هلاىأمشناواتسح
 تاك اردالاوةلدبم ساوخسانوكنوكيامركسلاو (ىعلا) ا
 فأل دنصلا نم ةفرطااةرعدوعوهوةد رعلا فاكبلا تشب ركل ازيعال ثييةريسغتم

 »ل لاقاذع قد "و فطالا نمرعتلاالو اا نمر ايلا نمدولا

 نسور ئاهمسح دبا اضف نود هك 'نآبب ردو هلعو انين ىفع تاجلس
 ةروثمريصتةرؤنملا ىعالا*[شملاءاجاذاو هر لاذ ناس قومال ل !«ءلعن املس عمدهدهلا

 ةريصبلا ىعوهو لارذالا نع ةطورمىأ
 نمةبكرم (هدربارس) لوعشادا (ار)ريلعت
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 يتلا بايةلاوم ايلخا نعام ىك فر رعم«اطغقيم ل !ءابلا عنه دري ورصفلاو
 ضام لعف (هان) ةلادعلاراوطتاو سأنلا ىواعد لسلءارزولاونيطالدللا

 عمم

 مه 2 شناع م فنيل اراوتأ (ددن ) اذكسحو او سئ ىأاوبريضءانءمبأ

 ناملسا ديسلاويصناملا (ىعملا) ريس طااوهغ رم اومالبسااةيلع ناملسلا عسجارا

 » دنتفا,دوخ مرتو ناز مهل ىراثم «تمدخترويطاا ,

 (دتقاتش)حورلا (تابي) دارا ءودجر (دشتفا) كينيدي
 مولامرحتو مهنا !هيمالل !هيلعةودجو (ىثملا) ةعرسلا تمم رك ذ ءعسج ضام لعف

 د الر ناعم هجوو ىرثم ادهاوادهاوهروشألا ا اوهرسامرحالا

 كج كلرئاولعقرويطلا لج (ىملا) يذليخأ نم مصفاهةثك ناملساب

 ثاعمم هاك. بخ نم مصفا مالا هبلع اعل سماح لا كاد فاوراسو 4 ىنممالىذلا

 2 :قو ىثي وش فوانه«أيلا (فازمه) نود نامرهتان
 |موحتالعمىأ (نامرحان) "ا اعتضب(اب) ل +رلا(دم )نا الا فاكراشلا نارزمه لوم دارا

 تتاكاذا فيكف لاصتالا بس ىأ طابروءارق نإسلا فاكرشلا (يتملا) لم (نوح)

 اهم فراعتام: دن دونح حاورالا اولا م+انٍقابَلاَْوي دهعلا لوب ىف حاو رالا ىف ةكراشملا

 اىأ طوير اكمراحلاربسغ عمل + .رلا ىفاثئإ/رزبتكل (نفوواقااب هلو فادخ !اهنمرك انتامو فانتئا

 اثوح الروداسسا ىأ ٠ نابز مه لروؤدتعاج اال ارش .لاقا نهري والو سوبملا

بل اهلا هريدقتف وذوي ىدانماواد قرح: وهل اةلاماب (ىا) 4 ناكناك
 (اس) ؛بفللا 

 ناكر اعأ ( لرتود) ىمكسحلا ادنل ادهن اهرخ ىف فلالاو ةرثكلا نعةياناك اذك

 ةيسذم او ناسالا فالّخا عم كرنلاو ىدثهلا | نماربكىرنةقيةحلسا بلاطاب(ىنعما ]كرت ةينتت

 | غم يكرا::هارب حصص ىزنو نيكرا :ءونم 1 ,ونعلا ةكراشملاببسامسهن.

 ىرح نابرس:» ىوننم لافاذهلو نيرفانتم بنا ن امنا
 داتا

 ا. فو كا

 ا ذءاونا-الإ ةكراشملا نمنحأو وأن يدشرلاعمبلقلاو

 (ينعلا] مي لدزدزمخن اجرت نارازهدس لهو اما
 'مالبح امصمو نابجرتف ولأ ةثامبا

 ىف ىهو باقلاب موقل اد:ءةامسملاةقهلانلا سفنلا ىهةيناسن



 || ىنعم مهفلا فاهم جولي ىنعلا ةةيقد تاراشا ممل صح داوذلاىناثلاو ردصلا لالا ولا
 عيياقو مهمل صه ءايلوالاو ابننالا مهوةفيطال اه ذه ب اصصأو ةذبطللاب ىمدتةرابعأا ءعسنالا
 ىلا ةسحلا نم عبر ,اذهلو لا! !لهأ اومهن نعز نال فيك. هلا. لهأ اهمهف نءزختي
 : :رلك زار شنادزورنهزا و درخرارسا كب ره نام هلج و ىوتتم لاقت ةصقلا

 نتاع ا 9و وشم راكلاو لعفلاو لعلاو ةفرعملا نماهرارسا ةرضامل ارويطلا ةلج ىنعلا
 لاوروطاىأهورأمت (دومىئار) يدوتسس ىاردوخ هضرعىاربزا و دوى اولسالي
 لجالمهسقنأ اوخ دموةدسحاو:دحاو اها! اوروظاومو رأ (ىنعملا) لحال (ىايبزا)
 هنو أراذاالاحدملا امو مالسلا هيلعءاضربلملالا م نم نكيرلا ذهو مالعالاو ضرعلا
 هراتنارع ٠ شوخ*ىتسمزاوفركستزا ف ىر م لاقاذهلو ريكلاو بقل اهن«نركتو

 ىلعينا مه ةرغنأكل ب مهرخ انت نمو ربكلا نم ميشرع نكيملد ( ى»ل) سنين
 ةادا (نوح) <> ابدرهزادراددشرع ه ةجاوخزاار هدريدباس دوجإل ىوشم الشيم سالاوءايلوالا نيب رابو هاكمال-لاهيل ءهبحاصدوهرو طاغي رغم مقحاو لك
 |نم (زا) لوهذملاءادا ارو دبع ىارمسأ انعم (مدب) جا انعم (دياس) لديلعت
 نرسم, اا (ىنملا) عراب لعق (درايإ يل امدح او ةدحولل ةزمهلا (ةءاوخ)
 | ىل_«فراسعملا ن* ضرعنرب الا كاك لا جياتتنإلا ديري همس يعور يسال مزال
 هتءدمل قالها لعيو ديسسلا اهنا دوإتهكع "نع باغثلا عفريو ابدديسسلا
 8 . شرا ديرو درادكبشو جل يوكبامأو هياعر تشي ومب راعنالال
 نوكسو كوالا نرتلا مهب (كنت) ديسلاءارغشا نم (شيرادبرخ) هب لستلو لوركا
 فاكلا تغب (ركو) اضررم (راج) يسال اذ ىأ سفن عج (دنكدوخ) راسعلا ةيناشلا
 ذلاةمعلا خت مسأ ةددشملا»ارلانوكسو .رعأا
 كلوا هتايذابعلا .واةلزنب (راغوأ انعطئاذاد يلاوأ نذالاةددشملا
 واراع4 ديس !"ارتشا نمريسالا لاذ كلون صياملا (ىتملا)
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 ءانمم(تذكأ رثبلا ىلا عجاربعش تو نايبلل كن مةبك(ناكإا ذكور قحا ىأ ليضنلا

 (ىدملا) فكوأو نسح أ ىأرتو نسح ا هانعم هينمة بكرم (رمم) ريسصقلا (هوك) لوقلا
 كابو ةفرعم فراءملا نم ريقفلاريشحلا اذنه دثء ناطلساب تاهلسإ[ ديسلدهدهلا لاق

 كوأو_نسحأر منئاررصةلا لولا نا لاخلا ا هرهطتاو اواو اد.فراعلار مح أذ

 | هك [نمتفك م« رعد نات سمادك انوكر تفك ظ ىوتشم لدو لام مالكلاريدخا م

 ماهفتسا مما ةكا عج( تسمادك) يح( مانع. رسا لعن( وكر جول
 تقولا ل اذه انعم كوت آن م( هكسنا] انا (نم) لاق (تنك) ةقرمملا كلت (رتهتآ )

 ةيسراما أرق نإ ربواءالعتساذادا (ريزعاوولا قولعلا ا (جواذ توكل (مئابك)

 دهدهلا نمناعلسانديسعمسال( ءهلا) ولما اىف ارث ايبركرتاغسوربج وانوكست

 اجي مالا ! هيلع دهدواا لاف نوكتةةرعم الق لافاغتآ روكسصذلل مالكلا اداه

 ىوتشم ارئاخءاوهلاجواو ولع فنوك او ءاوهلاج وا ىفع ءيفنوك | ىذملا تقولا كلاذنا

 "اوهلاولعنمراتأا (ىنلار مز رعتردبأ يدب نع »نقب

 و كنرمجو تهم حوت اكان ىوتثم ضرالارعت ل .

 ”ىأى هقا نياو وهنإاءامملا لاذ نا ىن> (ىنالا) يكل نسا ى اعز دوج ىدج زا

 هل اذولو ءاعا اذه لكور عا نمرا باين خأر وشي ناكم ىأ نمو نوكيام هنولو «ةعراد م

 | ىرغسرد ه ارماكرك ار ناعما ىلإؤب نونا دهدولا ىرأ القامات هدمتانوءاتس

 كلسءاىنععمأ ل هذ(راد) ركسعلالوزتناوسىأ(ةاكركشل) لال(رع) حب ارماك ؟ني اراد

 فاولرناذ اىاركسعلا لوزير جيل النايل (ىعلا) ربحا اذه (ارماك [نبا) ظقحاوأ

 57 .«مزالوال الدنعرغ11قرببقلا اذه ظفح اوالسما مهل نبأ نا لجالتاكم

 ىوذثم لاقا واول مري هنالفراعملا بح آس نع ض رعب الافراعاكولو هظان فراعلا نا الع

 انديسلاقمث (ىنلا) كب باىئاجاناس 0 م

 *امالىتلاةةيمعلاةرغقلا ةنكمالا ىف عفانلا نحلا قيفرلا اهيا سام هنعمل ده د وال نامعأ

 (يعلا) «ارباأىرشاةسرتسرد « بارك شر 3 ىونثم انعمنك ايف
 ىلع ءيبنتهيفو باص الإ اةسرغسلا ىفنوكتنر ءامركتعلا لح الراشث الا ىف .تىئ-دهدهأب

 تاضارلاو تادهاجلاةيدوأ طفاذادشرا !لالزءامكالالادصٌعي ناواب 1

 قبارغلا نعل ناس فان يدحلا ارده ده غازنوزمتع مل ول مدان ناشط« ىقيبال تح

 مأف رعأ ىردأ الىرهزالا لاف ةرمغءسأ أريدوساريغسبارغو م غازلاوءدس> نمدهدهلا

 ع دب و تن كسح كوك تنك ناهاساب ه
 ىأهنانايلسإدرسل لاقوه حب



 ناكاذا ص و هنا ىلع ناطل ل اروضح ىف لامملابدالا نم سبل (ىنعلا) :لاحمو نيفورد
 ةدحول/ءايلاو ٍبذكلاوهلا لا مش غور دنا ىلع لاحم هعوتوو ا دئازايذك هناذدح ىف لاهملا
 :زكددي نوح « مادمىدونرظ:نااروا سمو ف ىوشم بذكلا :جوديكأنالنونااو
 اذه (رطتنا) دهدولاىأ 4 (اروارص) طرت لاةادا ( رك ) همادالاخىتشم

 ةنفح (لاغىشم) تحت (ريز) ريو (ىديدن) فيك (نوج) امادمناك (ما
 اغلا اذه دددهلا كاذاناكول (ىعلا) خملاوه (ماد) ةدحولل“ايلاناىلع»

 ىونثم نكماو فلا بارتلا : طبق تشوه ىأإ أراضرالا ثحتءاملا ديو روهوامئادىأاماد»
 ىالاثءانعس(ترج) يرام [ىدترداسفختوج هراماةردىدماراترك دوو
 (سصنن)دهدملالاعيجاررمش (دا) لاف [مادرد) اوسع وأ (ىدمآراننرك) ئش
 أوهدام الب ءانعمةيرملا فاكلا نفد( واواك ان ىمهعنيسسلاب سف نم ب رعمداصلاب
 اسوبحمدا مال ص غلا فرائد ئالواكوسعىفأْئثىالاتداس دهدولاناكولو (ىنلا)
 سد ىردثم رارسالا بحاص نملاوبلا ده اش ىل_مراكنالا غاز لاما ن_هوازحاع
 مقال (ىعلا) يتساتدردنا حدف لؤاردويزل "ف تساورده ده ىاثثك ناملس
 ماهفدسالاوك نم أ الدهدهاب لاض ده دوا كبش [مزلكتلا اذهغازلا نمناعلسان ديس
 مالكلار دكو هوردكلاو ىدر الا اذه نمر ماطينا لوألا مْشملا ف كن .ىوابال ىأراكتالل
 كت [فزفالوم شيب « عودت. دروديكا وسان نرحل قزشم :يرضفاويذكلا
 ارخانتى ادت يردرخ اغنلاوركسلار هظنو كنئتأَل ضل برش نما. (ىعملا) 6 عور»
 ةنعطدم دم نتمك باوح 9 كليف نكي ل ىذال ل فت تب ن أ ايذك ناك صو هلناى ع
 وروعه نمره شكا تفك وف ىونشمإ ةنعطل باوإلا دهدوللوثذاس ىفاده جارغاز |

 دهديلا عامل (ىنملا]نارعلا اهان«ء(رو+) يىادخر يب زاوةموم :دلرقو ىادك
 نابرعلاريغغلا اذه ىلع دعلا مالكم هن الثا لحال لاق مالكلا اذ_هناسملسان ديس نم
 هاله تبتر (مدركنيا) عطقا ىأ بهذا ءانعم مآ لهف (ربب) سارلا (رس) تعشو (مدابتوم) 6 مدرك ناريمررس مداجنم .٠ مدرك ى رعد سال طبرك ل ىوشم
 هذهى ةرمطنا نالانبلاو بذكلا ثيعدانا تدغتاو تعط اىأس أرلاتم دراما (ينعملا)
 از ىوتنم كلاذو دوسحلاركتملا لوف مفي رشلا عرشلا لعل نملانلالهأ باو اذهو
 أركشرم غارلا (ىنملا) تسرق راد فم نارازهرك « تمرات اراشأمكحوك
 دماحلا نيسح في رشلا لاق هرفاكو مهن لمع فولأ كا ناك ولو رد_ةلاو ءاضقلا متسع
 نورمشع ىمهفتةلزت .علاةقر فامأو ةيمالكل | لئاسمل ,هز كى ىناملا سور ديعلإ

 و



 هقهرشوهريخر دقلاتشمدالتب
 تلو ىفانلا ىلارد-ةلاةيسنا

 مدبعلا ىلارورشلاو حئابقلا نوبسنيو هل امخالاغنام دبعل نولع < سوح اذا
 ثياثلا ثيدسللر ظن اوىهتنا اسوم عم م منأكرتشا : 0

 اتساع ا زرمسرف ؟ردي كل شا ومب /
 دويقاكرك ويردال ىونم قولا ةورعلابْك ستسادفقردقلاب نم

 (وت ركا ظغلن 0 ل
 |نيرفاكل ا نم(نارفاكز ا عراضم لعن (دوب)# دحولل مب ايلا(ىفاك) باطمل ًةاداءاتلا مشب
 قو فكن اص نأ لا ةيسرانلا فلا (دنك )رم (ىاج)

 ةلصخميفىذا | اذكو ةوثع.ةساحخ ىأ سحتنوكرشل اانا ىل ا هنهلوف نم سدتغم هوما
 /(نار) !ةلطمقرحاوه (فاك) لم وجو مافن فرو لاسع

 فاكلات العيل فاكلا هتعهللا ىشررركو ءانلاج رف تارعقلتنمدارملانالعفذ-تلاو هو
 نم اتاك ث ليف نا ضرخولو (ىنعملا) ىناشلا عاربتمملا ف نارفاكللا سنج لالا عارصملا ىف
 ةنمغتلاةيردقلالاسخ نملسخ معو كولا معاشات نم: دحاوة-اهكىأن رفاكلا
 | ةصقلا ىلادحو رهثلا سّدَق مخر مةوهلا ل <ومهت هع ر ذأ رمل رغكت نام نانا كلرسشلل

 ان (ىنعلا) باشنار اسمع مسح ا ى ملاعق
 ءاضقلا طقيراوا» اهلا ىف فوك ةلاحّب آرعلا تحوم[ ىرانأ تايلسا ديس دهدهلا

 هم » باو سنا ددوردي أضف نوح ىم اهو قربصت رصن و ىلع نيسع ىسوا الا

 ةلذغلا موتل لعلاو لمملا بهذي ىهلالاءاضقلا أيام (ىنعملا) باتت ادوكيددرك هيس

 ءايضلان منا دعببف فو ناو فوستسصلا امهل عمي ىأ سهلا لةردو -ارمعااربمعب
 لمالف فلا نموه لب لسهملاو .سن ةيسمعملاب مهؤال -!١اهلهلاوءلبعلا ادكروتلاو
 ا« تسرد: و هببعت اانا ىلا دلال ضنا وختم

 اربة حيث رطعلا ةسعت ”نم:ذو* ًامرتسلاوركملا ىهو ةعتلا ءذله (مدعتنبا) يك

 0 ةئاناهاتممواو كنم ةيكرم (وك) رمأل مف (تاد) 0 تما (ك)
 ءاضتىسهلالاءاضقلاراكسن اتا لعانتوكيالا اردانرتلاوركملاوةبعتلاو دايك

 ال اركتمالوارغاكتوكي الركذل اورفاكاراكذ اورفكم ىسولالا*[ذفلا قلعتب مول ال ىهلا
 8 لوغياذهلوءاضنلا قاضءاضقلا ءاباذاورصبلاىمعردقلاءاجاذا اولا

 ل ىوتم نارا



 ييريوأت لرنو ى بنحب رص تاعا زا اروارظنا شت تس و مال لاو السلال ضف ءياعو
 هرظن ىهلالاءاضماا طابرومالسلارةالما| لفأ اند ىلعو هيلع مدك ةسةناس ىفا ذه
 كرتنعو ةرمصشلا هذ_هايرمتالو ىلاعت لوقوهو عب رصلا ىلا ةاعارم نعمال_لا هسلع
 ءاضقلا فبل لب وأتلار انتخاب هدئاوف لعب لو ليوأتلا كرري مالا هيلع هنا ليوأتلا
 يت سكررهردا شلع ناراز هدم « 1 ركرسل اوبإلل ىم هسيلعردقلاو
 قلاعتاهاياهلع اا ءاهنالاربسمأ ىأءاعسالا مءريمأ هانمالسلا هلعرتشلا اويآ(ىنسعلا)
 اذهاو يلع فولأ ةثامدثم قرع لكفوءابشالا عيجء اه ملعب اهرروظمو اوك امو وك احو
 اريج نك نان ىزيحر هما ىو هناه-ف هتكتالءدوصسو هضرأ يف هللا ةقيلخ ناك
 بلمئشلا كلاذنأك اك ئثلكمسا (ىنعلا) ي«تسددادار وأ ناب م

 اهفدكىأ اديىامعأ مالسسلا هيلع هحورا ةمابشلاىأ اهلا ىلاانئاكواد
 بلر ه» ىونث» هتي ساو نسلالا ع مح فئن لكمال ءيتححاهتطاحا ىل ذأ

 هللاءاطعابقل لك (ىنعملا) يدشن طا غارخ تح كنا هد كلر هتادادوك
 ىذلا كلاذو هه انمسام ىلع لب ل دبه ةمايغلا يتيح هاهاسم موتا دوحوملا هب رك ذف هتقرعم

 والاف تباثوهام ىلع هنة يش ىلع علما ماليتلاو الدم هيلع هنالرخأ ملاحم ءاعدم لم
 هتيدبداررارتاكرخ كره ٠ دديلوأت ناتو رخإا كرها ىوشم ىدح وذم ا

 ًارفكءرخآناكسملكوالؤأ ءارو هلرهطا دعمك داعوان 5 2
 لعمر رم « وطستالا دزاو ىزبخر# مال قوش العلا هيلع ةرهطايةشمتب

 ماكل !نم هععماءاعسالا لعرسولاهلا نم عما يون لكما مم مراشاعألا
 امري ىرع>ره مسا ىوتشم نالعضرأو تع ضرا برم ضرأ ىفهنلا ةةيلخوهر فراعلا
 ىئهعامربنا ىلع هرهاطا دنع لل ل يرس قلاخرب ىزيج ره مسا ب شرهم
 9 ل هتخبةوءرس نوكلا قلاخ دنع ىث لكن كلو دنع

 وجر مسا [مانإ دسم ءانعم(ه) اهنا رشماو واخ زن هاسمدب
 (ىنلا) شاملا ةغيصندو نم ىتشهوهو دويوندمب (دي)نا ديعلاراغس ىهفاقلا
 اتامو مالا هيام هلأسا ل ىلاعت ألة يح تر اسول اهلنا دعو اصمت راص هتشق مسا ىسو»

 : :ىها ذاق لدي فام ى لا 4 ىلاعت لات بدسل لسمو ىاصم ىه لاقىسو
 تسربت اصب ماناررعدبإل ىوام اذكو ةةبقملا ترواظاسهللا

 تل فكك كلم هلا دبع اين فلا رع انديس مساناكو لو( ىندلا] حب تسلا ردرثماندوب
 املي درندب هكتنا »ب ىراذكو مالسالا ىف ةوخد دهر هبف ةعيعملا ترو الاسس
 ىنعمج نم فاو عمىتعجب بتفملا ءاسبا(ىمان) فطن (ىنم) هي ىماي كدب شن نياق شيب



 الاذو(ىنهللا ةييعلا ةوملرالاع ارصلل فى نم“ ابلانوكتفةي ردمألابةءايلارانا

 قدمنا ىذلا اس ادري قيل الوب هووسلا مالو با الايىلاعت
 ا :دلا نم بهذي مالا ةرقاعةروصلا ىفارفاكناكولو ديعس'

 بشي «مدهرها ستار ف روس ىوتثم مدآ اند. ل ناتمولعم:
 دلع ءون 2000 ىلا ذه (ىتمللا 02 يق
 ام ماخغا دويناكتريض> سبب هامما:ث عرف نادم ؟لصاح ل ىون'ءاسقانالواهئازالوملا
 ا قيقحلا ا نساوأ انئاع-ا ةةيمحو هر قحلادنع ىذلا لاذ مالكتلا ل ساس(ىنلا)
 الوانع لسفنتالتو اق وأ تناك ةداعسال_عو لس قا دنع [ةةيقاعر اصل سس ملا كاذوا

 ةيقاسعلا ىف هيل لوب ىذا هعسا لحرلا ىفءالعو لح قدا عضن( ىنعملا) هب دن مان تب رافوك

 لجرلا لاذ ىلع قمل عضيالو اتنوماين دلا ىف شاعولو ارفاكوأ ارفاك اسندللا فش اعولو انمرثم
 اناالا قانا هعضوالر ايت ءاال هان راع حرلا يأ هلع املا هعضو مسالا كاذنامسا

 اهمأت هدد الأرز وتب وكمد[مشج 9 ى م نكملو هللا« _عشرام باسل
 ءاممسالا سو حو ريفيظتلا هئارإ مود تريئاتمل مالا «بلع مدآ نياع (ىنملا) د

 ىفاثلا فور ظنلا اهانمملوالارطشل(و اكد نإولعةرهاسل مالا هءلع 4تراس ا همئاةحو
 *« تهاني ىورد قحراونأ كلم نوط كدت اند. ع جار ريمشنيلاو روهظلا
 تعنو (دانقا)تدحو (تناتبإيللعتءادأ نوح جفاتشتسسذ_هردو دانثادوعترد

 مالسلا هيلعمدكىف قملاراوأ تدحو كل سنح نال (ىدللا) ا
 ةكنالملاده-ف ىلاعتلاتتامكتساو4تدص-ىأ دوصسلا ىف تءقو«ءولءراونأ تدهاشو

 ميج شمانكماان أ حدمإ ى م ىرفاكلا نم دكر ربكتساس لباالانوعجأ مهلك
 نآلا مالم! هيلع هم-أت م دنىذملا اذهمدآح دم (ىنعملا) م مره!تمايفألر مرصأف

 ايساتما_دمدجأالو هيأالةءايقلا ىتح ةذب رشلا هفاصرأ تدد_هولو «-دم فر سانانأ
 ياطخ ىرردش ى جالب شاذ واقدم نوجوتادعمه نبال ك م نكمل هنأ ولعل
 0 ءراسىهلالاءاضقلا أ انواذه عيج مع مدآان ديس(ىنملا)
 انبي « دوج رش رنا ىنبتس ع ىأك يل ى م مدان دسلات ةريتكسلا ولعل كلت
 هتوأ لي وأني ناكوهرأ مب رتل !لمجالىبهلا ناكب لا! هايف (ىعلا) جدو مهونو دب
 سل دودو ى م ةريعتشلا٠ذلهاب رمت الو ىلا +: هلوق ىسل اوت دو يف فعدينا و ءفي وغو
 لي وأتلا عب رئاس (ىنلل) )6 تنان  مدنك ىو تربحر »عسب حرث نوح لي وأنا



 (اننف)

 ىف هبل ةراسس مرجالم رخال نكيرلومب زنتتل ناكىس لا تاانامل ةوقدجوومدآ اند, س بلف ىف
 فقرنلا مزاللاو دوعلا نيقولا نمنوكملالا ىهنلا ناك امو ممل اة بح بن اك لمعت ساورمتلا
 دز « تفركأب ردنوحرامارنابغ 9 ىم نكلرةكئاللا لاوزكشتلاو
 قف مركلاب+ امل جر ؤبهذ كوشلاناال(ىنعلا) هر تفي تسرأ
 توح 9 ى م أه رس فو هعانمب بهذرة سر صللا دحوفهمركن ع مركلا ب حاس لاف
 لع سلخ الو( نلا] (:ةراكتتح تخرجت رد 5 ارز زاب تسرش ريح
 ىو هتونام نم هباب_سايسهذناطب_كاوهو صللا ىأر د رطال أو هترعس نممالسلا
 لو بدالا عار( ىملا) ارتست وشل مآ ءاوتن بد
 نان ماشبر) هتحو زعمالئاقهنرلاعرضةمهسفنل ءدتسأ لب ىماالا ءاضفلل دي
 عاضاهسسو :لظلا تنأىنميم ؟لاقو ة#تلان مجارخالل ضي زنعتلاوقيصمملاباهانر ريش

 نايم ليادىواشيلا لاق (نبرساملا نءنيوكسنا انحرتواتلرضغت مداو) ىنب راطلا
 اهردزاو رش م شوي ديرو دوى ربا اضن نيا ى م رفغنإ نا ملص بامر اغصلا

 ءاضقلا نمنوكيو رسل رتاس راعتم ىهلالاءاضقل|!ابجالاتو (ىنعملا) شو موسحهوزدوش

 ى م ناسنملا كلا تاومل كيل ناهس هلا لكبر وراقلاك ةمظعلا ةمحلاو بسل اىملالا
 (ىنلا) تنوامانمم ماك )ب مكح ءاررد لها جدن نم مسن هتحئادر انو

 لييهبلالا كملاق ب رط نعال فاعىدجو تلا[ يماالا مكتمل ارو تتورأ لولا
 ىرأ :ةىال ىم نو يصوم ابن آلا يسهل الاءاضغل اروه تنو

 هريدسقت( ركن [)ديعساب (ثخىا) «تضرك ىرازو | تساذكنارروز « تف
 (دوز)لاو كلسءانمم(تفرك ):دح .وال«يفءابلا(ىراك)ىذللا الاذ .انعمو دكا"
 عرضتاا ىرازو) ديعلاىلا عبجارريهغ( وأ)عضوو الرتءانهم(تشاذكي)ةرقلاءانعم
 9 :اواصلم اراك كلم ىذا وهنياغالب ديعلا ديعسا (ىنملا)نينالاوءاكبااو
 || لرتىذلا ديعلاوهو هيساعمبنتءاوهقاعاطأ ىنعينسسح هللا دسشع
 لفت اول اعنهللاءهصءنم مو ههملالاقو رئاوعرضتلاو ءاكبل ال هو

 تتسداضف مه ه تن نومه هبسدسوباط اك قلو ى م الئمءاوغتو هاعاط ىلع
 ىمأ«لا ليل داو -ىأ ليال !لشمداو بلبل ب ىمل الا الا تاكتنا(ىنملا) مك
 9 !شقلا ا ضيأدكوبىلا ةفو ريصءتدشسوف باطشلانتاو نححلاو ايالبأ او

 اجد صقرأب» ىم نما راي البلو ىساعملا نم كصاذعو فدي لا<رمالا
 دصقةرمةنام ىلا ءأ شقا نأ ضرذولو (ىعم ا) «دنك نامرددهدمسن اماضق مه «دنك
 نوكسناكن ملاوي البلا نار ةوةلحور ىاسي ىسلالاءاشقل اضرأ كك الهىأ كحور



 هردقو هئاضةل ملل ا.كيلعف ىلا لبق نمدا_>الاو تاب انعاا كل ذكى عنها لبق نع
 زارفرب م ديزتعار رك ١ رايدصا شق نيا ى م اشيأ بلاك , رب املاغتشالاو ىلاع
 | نع ةسم نامل ةيوط عطقىهلالا«اضقلا اذ هنا ضرفول ( ىنملا يه دنز تهاكرت خرح رح
 كيلا لع ا قب ىتولامن لا عرشتاس 'تادايعلاو تاعاطلا

 مرك راكم تانسح مهنأيسمقا لدبدور»
 ا 32 لوتاذخا ما ع

0 

 (ىسعلا) ع يستو وك رعتساو وفرك هيد تشا راد نس ى م
 بنرالاةسق تراسو !هلةباخالورخ] ةئادللا فراعملا نا او دكا

 بدن نوح رشي ا شوكرخ تددشكس اوان هو راما
 ادقتعيلرثلا منا ىذا ىذفا علا نع هل--ربنرالا بحس هرآ .ه دش نمر مل اند

 توج م فوحلار واأو باهذلا ف ةءرسلانء غرفىأرحأ اًمهنارورغملا

 ارثبلادنم علا أ ان(ىنعلا) يديك نؤدبام شوكرخاهرزك « ديدريت دما ءاسدزن
 لوقتوأ باهذلا نع هلحرسعسو ,نارألا !ناوون دعما لمعو هو. 0

 5 انا تح اواتا لابس اى ارغب

 .“ 4 لاف
 ىني رطلا ىأ هيف ا ادُلاعت ىدلاردىااهلءأو ىآو ردنا 0

 مدهتتلو فاخ لحجر تبصم شى :البنرأ ا .عميسسلالاق
 ارثب ف عقتنأ ب رقت ان ةرامالا س.نل الاحا

 ايلعت رسولا انسدق هادا لةءاول لو ةبام عجسستود املا لا عىل نم هطت تاضايرلا

 نيم فوه ىذملا عسسل اياد اعملا لا '-م قوه ىذفا بنرالا ناسا

 لدودبز لن مناج 0 كم لوغب
 جرت عبس لةرخأننالو مت



 ىهوجوتولكارظنتإلا (ىدعملا) يرجخ مكسنر دهددوخ نو رشاز « بزوج دنع
 نكمفيكرلم الار هظاذائلااولاق مسخن .ىنول ىطعي ىلخ ادنمو بهذملا لمرغصأ
 فرعماراهسوح قول كم ناكما نابل قبءالو ه.فامع :.«انا لك نالراكدالاب عك
 عضو ىلاعت هللاناانو (ىنعلا) ,بساه داما ىوسفراع مل نه تساءدناو
 ارياسخت لاق مهاهسن نو هرجا فرعي نحرل اةدوسف هفسازعلاقو ةفرعءاهللاامدو
 باقلا لاو ةفرعل ةليسواملا تن تسسا ذان نويعلا ةقرزوهوحولا داوسىأ يلالطا

 نوح دمآزاموبوكنرإل ىع بلقلا لاوحأ اهب دها ثبا.هسلا فرط ف راعلا يع
 ىنالاتيوسلاو ريعبلا قلع قلمي ىذلا (سرج) سيرف كائيدتك هك ؟سوفزلا ه سوح
 تيب هللا حر ىري سوبا لاقاذلسملو سرحلا لشمازاسمم ةحتازلاونوالا نأ (ىناملا)
 ذهل قي الأ ى مرطضموهتممهسنمنيبام و متكسنمبحلانأ بسلا بسعأ
 مريخورهاسرىزيحره كابو ىو سرفلا نعربي صرغلاتوص ىفانثاب ا
 ٌئيثلك توص (ىنسعلا) بابل اوه (رد) توصلاوه(كلناب) هيرحشلناب زارخ ناب دبات
 أزمة وبايلاريرس توس نمرأ جف حا وكلا سدا لدو
 امو منال تاتلف فر هملالا ايش د أر هغ[[ يؤ سو هلع هللا ىل < لوسرلا لاقا ذهلو امس
 لات (ينملا) 0 06 سا ريامغب تفك ف ىم اذهلو ههجو
 فب رشلا تيدا ظغلر نا لا ىل ىف ةرملا رس رم لوسرلا

 يلعلدتا .:غااوريدغلا ىل+ ل ةعرا ويمكن دين انالدانت ع
 كنز ىع نانالارادقس فرعي هتطساربو با ةلاناجرتنا الا اذكورييكلاردسا
 كيمجولادول (ىنعلا) جت[ 2لورد نمره نك تحي ٠ ناترادلدلامزازر
 اهرتمواسارنكر ىلاده ا: لاقملا ناسا نم قطن لالا ناسسلو بلغلا لاح نم ةالع
 ةمالدعل اهانعملوالارطشلا ىفناشن ظل نوكيف كبل ف ىتبح مكسم أو بسناو ىلا
 ةسبهلا ناللتىف اهاع ناي تحول ايس فكتبت ل عج ا ىأ ماكح الا ىفامل ارطشلا فو
 نائافلأ أو تلف كنان هتيبحأ نمبلة فر وظالؤأ كنمةجرشركتنا
 ؛. نءاك اس دئايملاةروسرخ [ىف ىاعت فوقك ةلك اشم اةعب رط ىلعاذهو هنوبحتو أ
 .ىأ (كلةنىفاملعأ الوىسفت ) هيخأام (لعت) مالا هيلع
 هولا تول (ىعلا) مي ركسريسدراددرزكورالنر « ركشلنابدراد خرسىوركنرإل
 ىلع لدن حولا ةرحنأف بيسمل اةداراو ببساارك 3ة د عاقل ءركشلا تولي رمال
 امطةيىذلا لاذ انآ (ىناملا) «هراصسوتوتو ىورلنرودرابو تسدد ادمأن مرد | ىو هالثبالاو ذقشلاب بو تلاركنلاربصلا لسع رف سالا ءجولا نولو بما مدعو ةيهارلا
 أسس بسلا

 1ع هنأ



 تدك ىوزاهكد ادم نمر دو ىم اهعلغي اهلعساواهلسا نمر لكوهمدخإ وءرسكي|
 اىئدآ انئانواتيمهسرا سىذلا ل .اذىلقأو (ىنملا) مذاق ساب رواجر ىدأ ء كم
 إتآ ةعستلا لالفالاو تاه. ةعبرالارسانعلا ىأت ايلكا ىهو تابنو دامحو تاويحو
 مسهل ىلاعتهللاءانخاوةناماءانغلاوتولل ةر ووةما مجاب ةثال ثلا ديلاوملا ىأ تايئزحلاو
 سغناذله (ينءملا) يب ونهدرك دسافو نر هدرك رز هوز اتاي دئاازجادوح اإل ىع
 ىو ةدسان مهتارتيرامورغ هأ مغولراص ولاا هنءاضبأ تايلكأاو ءازجا مدهتلاورمغتللا
 ايئالا تمادلس(ينعلا) يوب سك نانسو رب شب تسراس ا
 سلياشعتنأتسلاو لذبتلاوريفتلا نعولضتالة زك اشمنلا ىلعاضعب وةرباساشعناهفامو |

 أرك اما راع وكيف هياع في رمللا ارطياضعد ورضع أ .رط نوكشعسرلا قاروأ ةلس>-
 اداروت قانا ىم ركدلاربصأا ىنعلادمتع «ةرعوركشلا ىلءلاد محال هاهم لات
 ىأ اهبجم تةواجان ةرلاعلا سما ككوبقفلا] يوكزابوادوشركي دعاس «نوكران
 | نعوامتالةر دسم سأرلا :بوكتمكسوكعمالؤكتاكرخ أ ةعاسر رانلا نولو لكش اهءواط

 هللالاق روفغلازي زعل ال اد>او لاحق عودتك أ وروهملهل م“
 ىللاعت هتاذكا .والا) لال هلل نا تمتلك صل ةروسرخ ىف ىلا

 تامردلا باب رأو روغلاب تاكردا باب (نوعحرت هنيلاو) ىشةوردقا ف (مكطاهلإ

 أ ارثحب ىالتيم هظأ هظ يق اطرابربهتقانىفارتخ الى م الئمالثلاتاذواو فطالاب

 انمتلخامانافابكلفلا ىلعتعلط بكاوكلاكلتو (ىنءلا)
 أوكءام» ىم رخ 1 لاثمو ريثأتيق.نالنأي قرثصق بلغي ةلءاقلاءذليبو رختكسكو

 مزنبا
 :بدالاو وكس! مم ضرالاءذهو(ىدلا) «بنءزراردا ةرازدرارشا « بداايو
 تاهجردلاتساهتدك « ةيرءدزمىالء نيزك ادىاإإ ىم ىهلاونافجرا (ىفالزلزلا |
 الم نم(ئالب نير 'رعلاف كلاش( )ادنمادأ (ىا) يلي ردرخ نوح |
 ىأوهراسم ( واتسامدشك ) دعبقب وردك اذا مرلا قيند(كي رهدرم) رهو “البلا |

 نمريثكابد(ىعلل)



 فهلا

 |ىلاصتءقلا لاق تدل لمرلا عطن لس اين هذه قراصودعن قب وتنفتو ردكش لاسبجلا

 'نوكنو) مهب ارطضاو مهراشتناو مهلذو مغرثك ىف (ثودبلا شارغلاكس انلا نكس موب
 | ىفاهرياهتراازحأ قرغتل فودنلا(شسوغنما)ناوثالا ىذنقو ملاك (نهعلاك اسبحلا
 جيري ةلء تكل انارعتل ا ىف قر غلا ثوثبلاشارغل | ىربكسلا نيدف! مت لافو ىواضيس سونا
 دمآ حوراباو»نباإل .ىم شوغنملا نهعلكي رلا كل: ىفثلبذا لابج توكتو سما ىوه

 ءاذقل !قأي النعم أ حورلا عمءاوول اذنه (ىنعملا) ن0

 « ثوم دناوخو رب ىداب م مههتو ربرددرا ددايوك ىدن 9 ى مءانفو توم“ 1ىفاةفلاب
 انلاىأاغالاهتّدشرادولءنعاذمب ينكرون امر اش كستتلارانلاو (ىنعاا)

 تخت اذااككاننلالا املع ىر ىأ توهاكيلع ار يدار حب راضرأ اذه عم”ىولع نارود

 نك مهف « واشسوحو بارطضارارر هلال. ى م لهم لو زتوا هروب سعة ةههذلا
 اتاتشوهتالدبت مهنا هتكرحو هلارطشا نمرعلا لاعازك(ىعملا) مرا شوه ىأهاب

 هتمىرتالهاب_ساتمناك اذاءاوهلا نارا َنْمََدَبَو رصلالا

 | "كحل دنع هلا ةيدفر دير ةع هرج نا ءانآفان؟لّدبتو هتمريغناغلاسخم ناك ن وا ريغ

 توحوالاح ه تسوجو تسحر دادك نا دركرسخ رج# ىم لاماذك لاعفلا لمعلا

 ىأ بلطلاو شيتفتلا فناربل ثلا (ىنءلا) ثفذلا مسا(خرج) م تسوانا زرق لاح
 ديلاوملامسهو هدالو أ لامة يشكناو ومنا ىف هلاحو هيرماض مم باه ىفةبقو كلا ءكرح ىف

 ٠ جوأما هايمكو ضيضحاك 9 ى م تاداملاو تانابتلاوتاناوللانءةنالثلا

 طموتءاضعب ولاذت ءوليلذىأضيض-اضعب (ٌيعلا) جوت جوت ىو دعسزاو ردنا
 جوفجو ةسوهنلاوة:داولانمكلغلا لخادىفو ةدفرلا فر ماكى أ جو اضعب ول دتءمىأ

 | نم نورب_هيكلفلا ةرئاد طسوا طخ ائيصماذا السا مهم 4صالخالتءاألوةاغالب ىأ
 ريت الانهجوربلاو دعاسو جوأىواهلا اهنصن نغو طاهو ضيضحي ىف سلا اهةم
 دعبلادعب 4 لامي كلذلا برق تعفتراناف عمدا ارلا هفالخو مقسماوهو بك اوكلا ايلاوح
 لام لكىلعذ طسو ولي دعت هلاولا# ىلاعشلا فر ةرطاهجشم و نيعأا فرملا هشعب تعسعتا نانا

 ٠ طانغمامك ز ىوزج ىادوحزاط ىم ةرثكب ةسوغلاوةداعسلاو ريسغتلانمولتال



 دارأو ىانتلا عا ارسل ىلاةففو رص. فن سم(دوخخلا)
 طسئلابدارأو مب رالارساتعلا لكل ايدارأو ءادنلاةادأ
 لام لفن نم مها تايلكلا !نم طلتخلا زج (ىنعملا)

 لالا وذذاب رهجوقيوتأف اهلع نملك أرفاؤ دحالءامبالهالعاو طسنم لك
 نيئمؤثلا ىلع .اعئالاو ةماظملا ىذتاذو كة اهناوبحلا نم ضرالا ىلع نملكىأ مارك الاو
 ةرركو ردها نوح ناثباو زج ه دردو نرار تابلك هعنوحل ى م مادوق اب

 ةئمم تايلكلت ناكل (ىندعملا) ماهفتساءادأ 1 ىهع(نوعإلم

 هسا و» ى م ءانغلاوضرملا ىأ هحولاةرغص
 سورا لع (غلا) عج تسدابو شت او كاعوباآز « ميج تسدادئازول كورجا
 | فيكءاوولاو رانا بارتلاو 06 ا كاذا

 5 بعدا 0 0-2 ى ملوش دل
 0 م نوكمالب علا يا ) تب ل

 جازتما الم (ىنمملا ) دامتعالاو لاي رماةس رع ءابلا متم
 نأشلاطناذا نوكيا ا

 جبازتما 0
 !ناتضلاو ناد امالامهتفلأو :ب'ذلاونأضلا .بعلا نكل ةمب رالادادضالا

 هي تسام لثج نان ايمردناك نآ لح « 0 ىم تاعمتال
 ةرمهلادم(نآ )تولاوه ملا عشب( هلم لصلاوهةزمهلا دع (ىتشآ) ةايحلا(ىناك دنز)
 ةيفرطلل ىف ىنءع (ردنك) © رآلار ءاتعلا نم بكرملا نان الاةيلاراشملاو ةراشامسا

 ام لعف(تساخ) دا دضالا ىلا عمار ار ريع( ناد ) برها مسا .1(كنج) طسو ىتءمي(نايم)

 نم بكسصرلا نا_الل: يملا (ىنلل) ناروتلاا'ه بدارأو ردصملا سان نم ماقىنءع
 ارصاتعلا طوف تانالا كاذ الهوت ومو اهجازتما عمأهلا دتعاودا دضالا لسدادشالا

 ىم ناسنالاتوم اهنالتخاونا_فالا ةايددادضالا ملص وغي هناكبرحلا مايق هد رالا
 ردك (ريد) مار روددشو دن اتسدادقلا ه 0 مشن ىح فلا لل
 ادود (اررود) شحولارامجة يسر ءراغلا فاكلا عب ) روك ١ عسبسلاوهةلامالا عمنمشلا

 اذهبال_ءولج لا فطل (ىنملا) لوعنملاةادأةثالثلاعضاولا فار ديعبلا لادا مد



 نّدشلا نينه ةذلالا ىطعأب نما فطاىأ اهلهأوهو روكسحلا اذ م راين فاوهووسسلا
 نسلق وكر 2+ ٠ دوفا درو روغر نا جتوحإو ىم ندعبلا
 رمي رملا ىف نات ةااوتاريغتلا قىأ ”ةسورعوةضيرم اسندلا نوكست املا
 ديال ى م لاف ةسئلاىلا عجر بنرالان ال نءئاصتلا«ذهماما كامزهمامتا
 اذه نم ميسا اىلءأربنرالا (ىنعملا) زمام سبوع ق6 اهي اهدئيور

 ةرامالا سغنلايداعملا لةعلااذاءو ترخأت :
 صوار دلا بح نع رخل نا دها سجل ار م. قرمالارخا امر رئاتتولاهراذافرمتمتل
 بايسازوسدكسصرشإل ىم باها انو هجر بع بس نع بارالا مد تابعلا 4 : ايفاذه [شوكرخ ديكس وكر سدبشك ساوأ, باسر تنديسر ل لماكلادشرللا
 نمتنا 'بنرالل عميسلا لاق (ىعلا) م ضرع سنن 3 رصاخوك بدسنبأ .٠ "ضرع
 ا بيساو ك وكب أ بالا ء ذه نا نيب ىنعي صاح هنأ ا بلا اذه ضرملا بابسأ
 52 ليلعتتل مناك فدك ا ىلعا نه ىدو همم ىةرغذالا كدعأ :سساف تارشالا نه

 بنرالا لات( ىنملا] ب تسنماتا يرو تسلك اسمح نرتارتتا تنك
 ١ ذمىفتادهاحملاو تاضايرلا فهنا يوما دوؤجملا دش رح اوهوعسبشلا كلاذعسبسال
 نااكس فنا !تافآنمىأ نيءأ تافآل 0 ,نكسس اس ةوا ل تاوهورملا

 |. تدافاعوكره درك اذلو مسا تان5نمنيمأن دخلا رلى م لاةةملغلا د هرخ الو سسحلا تاآنءن
 ةولخنا ىف تالالتأع ناك نم. .لكرعبلار 0 ىمْللآ] 4 تلد !ءانس يارد كاز
 ينل ىردربل كس كن ادرينرس م قاس اسوفط هك هم "تاو ى رم يولغلاءافسا
 ا [ىنعلا) امن "وكعب ةملشلاب هعربعر ةولفتا «دارأ ىذلارةلاوهو ءاسف نع (هج)
 |طالتتخالا نمةلصاملا قلما :اظامأو بيسب ور ونم عف دنت هناطت نال لحللا تال ن من .نسحأ
 صلختالىفا.لارطشلا ف لاقا ذاهلو هنبا ىلا لو سولا اموعنمتو بلشتلاو حو رااردكسصت مهعم
 ب . طىم مهةفاوبو مهعباتب ىأ ق واهلا ر-رال_ءىذلا لاذ هسأرإ
 ملخ دضمادق ةيسرافلا«ابل ا ارك( شمي) «ثر ذاح هجر درب دهدهأ

 را روما نحاس( اروأ) ىبرض( ممخر) سمأ ل عفا
 نم ةيانكوه ىذلا بنرالا نم ةر ةرامالا سمنلا نعد اكره ىذملا عسبسلا عوامل( ىنعملا)هلءانعم
 ىو راحو بلا ذمه له بنرأ.تنأرظأ قوش يعدو قلوس المع

 ىتكمشي وخرب رداركمو «
 0 ا هاتعم (تازإ هريدغت (تاز) تا عمامديندس) [أءاتمم
 فاكلاو مملاتذنب ص تتناءاشممس ا كامظن 6 راثااءانمسأ



 ماكنملاةامأمأو تاذو سفن اهاذعم شي وخ نم ةبكسم(مشب وخ) ىلع ىع#() )فاه انعم
 تقرن-اراللا كاذن مانأ 4بنرالا لانعبسلالحالوإ (ىتدلا) بص اهانعم (ىنك
 كل ههلكناذب ىبعت تن كناالا مّدصتلا كمال هنم فوحلا :نسىلقاشحركأ
 اقلام رعلاهلا ةرامالا سهلا من ناد« !لفعدارأو رثبلا اوان أر ظنأو باقة
 اي ىو لآتا ذهلوةولشلل ةوخددع اهاازا عسي و ابوف ةج ردنا
 (يملا) «ركس رد ص مانكيمتج# عل
 ةيانم ةقيقملاىفو ركمرهاظاا فاذا 71000 .ي.ءمفامرك اندسعماب
 ناوخ ىكع تجوب درتضرارظ ل لكل ىدترامالا سفن كونو اع

 ىلاعييسلا فس فت رالا كاذعرسأ» 00
 (ىنعلا )6 بان تنابر واوربشرا باردا 8 باردا ديدي رك شراح ردك وحول ىءرثبلا
 اي نا رثبلافاعم الاو عسيسلا ىأار ظلام
 .ناعمهلر دصا ايفان

 عمجار ريم نيشلاوردسلا اناس 0 و 9 0 (ض) ضان
 كتر يميل لءاناوم هك ىأرعبسلا(دلا] ضشماشم ةز) عب_تارلا
 مع كاذو مم .لا لاذ زوكسص ةلاموب_. لكشر هاو
 ىو داعملالةعع 2 .د_هاثنال داعاا لةعنراغتملاذاةرامالا

 0 (قسلا) يو« دردلاو تناذكبارررم م ديد باردآر سيو مصخ
 '؟لاللالاماذ_هو رثسلا ىف طاوكرت ىا بنرالا تان هكعىأر» ,ىأءانايف « 3

 َّ لوفي حرمت هتازح "وسيف هعوةولو «-::ىعخال تاضاي_رلارثي ىف« تلا
 دو هاننعم(داتةرد) يدوم دب [شرسرب نسلط ءكسنازوب دونه دنكوك ىهحرش اداة ةردإلا
 ةبك(وك ) /ثلاوهو ءاج فذخم (ىهح (ىمح]ىف؛ انعم( ردنا عبسلا ىلا عجار هنت لءانو
 هيدارأو ع ولقملاءانعب ةيبرعلا فاكلا شب (مدنكإ رثبلا ىاعجا م
 تاءانس(ءدن) عيبسلا ىلا عجار نيه شرما ىف نيدلا (شل طإنال/ .از) روغحملا
 ارغب ف عبسلا الاذهقر(ىنملا) ىذام ا ةياكمل نيعضوملايفةس رعااءاسبلا من «(دوب) ةلاحمال



 : ةمماجإل ىم ةيآلاةرذ
 مد تآب ادم ةثعاب ثاثحلا نإ ءايلعلا لج لاتا نك لظمارمي مهل نيملاظتلا ملأ

 | لو ضا) عةارتب سوء رقولدع راما ونال مو 5 لاما
 || دودو هو كلعدرا دةمميتأ ب اع كل العف حتالل ىس مل الاى د_عل الات لوهأ هرثب لأ ناكنم
 اجلا هس لبزاواو ىو لاتاذملو اهلثمةئي 0
 ةيسراقلا محلا اكارطشلا فو بنل ءانعمة- رعلا يملا عب (ماج) ييكيم هاج

 ,طشلا فو بطلا خترك ذمدرغمح راضم زعف فاكلا مشن .) رثبلاوهو ءاسفغف

 كلبظ نا لم ان طل عفت يصنم بدس كناناذه ب (ىنعلا) رفحت اهانعم فاكل ام

 درك 3 كم هيقوقوهيخالارثب رفح نم في رسشلا ثيد_ هلال, كلغ ل جالرفض اذه
 || فاك ارسكب (دوخ درك ) نأ ءزا داى كيمهح دوخر م يب مرك نوح

 اهاثعم ناكلارسكب ( ةييمرك ) هيبدتةادإ!( نود ) كفن فارملاءانعمةيسراتلا

 لجال(ةوخرم) جينتالءانعمرضاس ىن جهات ةياؤ فو ملا تش( مره ) زل ةدودأ
 أرادقم (هزادنا) رفحا اهانءمفاكلا فب يد ءوءاس فتم (هج) كفن

 دمعتو ميستال(ىنلا) رفحا ءانءميذلار دلت دنكن م لوف رعلافا 50
 كفن ل حالوخ ناي وثلاهطاعاَردم اعلا هفئال ىازفلا :دودرثم كفارملا

 ارناغعشمإو ىو ةتبلا بف رئاو نالثلتت طرد انعمار ادم هرخ الو شاكن ارب
 (نادم) بحاسونيعمالب أ (ىهخى) يتاوخ هك عزا نادم ىعمح ىو
 نآرفلاوهوةلزغلا بنك ارخآن مءانممنونلا مشن (ىنززا) مهفتالو لعتالء انعمرشاع ىنهن

 || رصن ءاجاذا) نارقلا نم أر قاورصانو بح اصالب" ةولعتال (ىنعلا) ءاجاذاأرقا

 0 (هللانيدف نولخديسانلاتيأرو) ةكمعتف (حتتلاو) هئادعأ ىلعمينن (هللا
 ناكمنا هرفغتساو كير دمع ) استلم (عبسف) ادح اوادح اونول داؤلك امدس (ااوُأ)
 ”ادعالالد اهبف هللارصتءاجاذامتذلا بح اصاب ىربكسل !نيدهلا مضل اقو نيل الج ىسهنن (او

 مك نول دية اطيشلاو ةيناسفالا ىرفلا تيأرو م نوح صيلخش ف عتغلاو سلا
 !ىوقلا نءاجاوف أت الغل ارمخب



 هللا

 ةبئرص نم هجو رخ د_هينا فالا ةبث م ثلاسلا لوبا نسب و سائلا بازحا نما .اهرهطتو |
 لشناوىنما) دير تلسكوب شمت اوسع ليقرك العم ىانلا
 فو ين (راأ) انج كاشير اف فس الش لهتخو ليفنا
 :هحو نولاث/ هربا هيحاسو دوموهر (ليغلا با بامصأب
 ىف هسقلما مولا هلا ةبفكسلا نم دول ةعربا فاق ةناك نم لجراهف ثدحانجاطااهلا

 ليا ومواد المي تيكا مدهف( (مفديك) رمج( لمس, لأ) وق
 مهلعفل )خوي طم نمل( لصد نم ةراسحت ممرت) لوبأ ءدحاو ليقوول دح اوال .اعابج
 ةيلع ب وتكسما رميح دحاوب لكل كام ىأ باوذلا تاك أ عوز قروك( لوكس ابدس
 | ماعا سه ناكو ل يفلاو لجرلاو :طيبلا قرخت سمها نءرغمأو ةسدعلا نمربك أو هو همسا
 لاسر | حل اةرصن نم طِئقت الف ىربكسلانيدفلا مخ لاقو ل -وهبلم هللا ىف ىبنا ا دوم
 : نماو داك ام لعف-ال فرح ىف عدوملا ىنل | ننمةلساح رام ردصلا بئاب نم هب زح
 ركع ليلضتىف مسهذيك ل محا ارك ذفاربط ىاعت قاما بلقلا ةبعك اورضل مولاق
 ضرالا اب عشدأولو(نلا] تاتا هابمرددتقا لقا ماما دهاونيمزرد هش
 ءءافسلاركسع ق قي مولظلا فيعشلا لاذ عرضت نفانامأ هللا نم بلم
 /توخرب كر ساددي ف 57 اهداف لح وكحر  ضرألا ف نماوحرا بح وءىلء

 اذيعشت شكو( ىنللا] وك توج دربكبساامدرد و ىك
 9 :ندناكى غغد لع لعفلا .ءاذاقمدلا أولم
 عبسلا(ىنلا) يودعزا مدنا تخان لايت .ةيداردوثريشإللا ىع
 |ودعلا ن٠ دست هذي تفولاو سذنلا لاذ هموم ءولغ نمو ثلا ف هسكم يأ هسفنائأر
 (ينملا) هديشك ىريشم شب وحر مرجال « ديدي وخز صو اردوخ سكم ف ىم لب
 كلاناقأ ردو واواهكلهأو .هسشن ىلع بم رجالها دع تاظمستت كم ىأر

 هءدصتوةرامالا هدفنا .اف مراث ؟ةيلا لصو ىذا ملال 'نا لعل لاسحلا امو

 ءاس اإل ىو لامفرا واو فل رش ودرع كك ل عبد ارك ؤدم
 داش لاعمإا م جدالخو ا داثبارمد شاب ونورخ ه تاسكرد نيك ردى
 :سكمتا عنيتشلا كلوفو ةصلا ل داعوه موخرات! نها سانلا
 علوم عانس( هانز يب تتبول ن اهنا « رو هنذان
 ا ا

 0 اهلل: امقللا ذم ةخفلا تور 2
 :ىتنعلرامددأ توريس



 (هلفأ

 هو كيت ثقولا لاذو ك[متة عسي كاك كلفن ىلءدب رمشت تن أو ةيةألا ىف هتلعف
 نمت ةرو هناي يارا هاو ىمزُملا ةدودك ةئعأل اطبخ كفن
 اودع ترصل «تيأرولالاو البقلا لصتلا لاذ (ىنلا) «تاعاردوخ

 ىآىكيمدوحرب هبل ىوتشم بلان منا زفت تسولف عد
 كةنىلع ةلحلالمذتهلبااب (ىنعملا) يدرك هلحدوخربكىرع

 ىأراسا «#فشن ىلع ةلدخلا ىذلا عبلاالاذلث» .لاهت لبق دره لج
 نادووبزك فادب سا » » ىنرردادوح ىوحرءدبتوج و ىوشم رثبلا هام هدكع
 دعةرامالا ل ةةداعرعملثنأ ل _ستامل (ىنعلا) هكا

 ارب ىوّم ةماملاوةحابت لا سكان ةوةيدارأو كلرمغنم نكس لو كنمتئاك
 هامة يمقلاءابلا عضومادمب) .) 6 دوف كسك را دسك تاوا سفن .٠ ذوق دلادي رق

 قانا عارصاا لا ةفو مل دال بل بلا مشب (دوب) ضامل عم
 ندو نابولل قاكدارسكب كنمةبكرم( شك .دودملا

 :*ب (سأ 5 ) ريغءانعم ةلم- 11 لاءفارم كب (ركذ) شمالا ى عجأر ربع ىعىن 3
 شكفنلا 0 الرهاب ى 0

 يدل

 8 ةدحوا| هن
 هن فاكملا مش

0 
 اىأرو ,نماي هانعم (هديدبىا) مص مهر 3 0 ري دب لا 0

 2 9 هلدب ونا #الاهحو ىفانر متن
 بالاعا(مع) هجولاوه"ارلا مه امش(ىدد) ىلءاهاثعما .*العتسالا ةاداب رعلاءابلا فب (ربإ 9

 م كمل اديشن وديا باططااد (تن) لاو تالادساو (لاع)
 ان رشا. ىبمتديمرنم(مرص) كل |خأ ئه نم (معزا)
 أرشلان سكء لاما الاذ ءامقن دهاشىأ اهينال اخ همع جو ىلع

 ااررعخ نبا دنركب دم« ةنيبانانءؤمإل وثم لوذي ريس للاسم هاذ
 لاو لاكأار بيع ةمج نم ضعبلمهضه»ة 1ص دونم (ىنعلا)
 15 اي لو «بلعلا م ىثلا نع



 اذهلو رمغل ار ظنت كابو .ءىلء كءالغا ىف كلرظن تنم واف
 ىذا ذهاريسب تاكو ىمعأ نكت نا له يلا تيار او د | شوو زنادىدوبك نباىروك هنرك لف ىم ضانلا بوبع نع هبويع هتلغش نأ ىو اولات
 ء.ةلادتسأ أ يغلا ل .ةنللغا ني تاكناو ريغالثلن.هتقرزنا لها قرزأو ايئام هنأ

 نوما ق- ىف دراولا ثيدحل كبل قدصب وناميالا بتر ىلع أ خابتق ُلرمغل»
 نموا !ًسارف اوما لاق مال_لاو الملا هيلعهلا ةماماىفأ نعي رانل ىف ىراضااءاورىذلا
 ار ؤم بيغ م دوب هئلاروس رظني را نمؤمإط ىونشم لوغ,ةريشي هيلاوهللارونم رن ناف
 "ىالف ىلا عتهار وسب رظن لول ةيضن لك ىف لءاكسلا ملا( ىئعملا) ب دو نوح هسنهرب
 (ىديدن) دعب هانعم(او] « قدي ركقديداواروركذ ه ىديشاراش رظ- ونيك دوج وو ىو امانا علا هئهربز ماهغتسالا نوح ىنعمنا ىلءروتمريف ايلح نمْؤولل بيغلا رهط
 لرظن نام هروابار أعان كت مو ىلاعت هتناراذيار طانترسامل(ىنعملا) زيتالكأ ىرتالاهاتمم
 ةميملاو ةيغلا بدسسوم ىذلا سس ةلابلا كلن محعال ءالاران كلياع زوكمس ص أنا ب وعل
 صالنملا, ف فيكو تاتنان يما( سلا إو قر غت ) دسعب مرجال نابغطلاو ريكسلاو
 < نسحاو ىارووراندو دان « نزرا راديو 1 لدا » ىم ءايلوالا ناطلسل لوف
 لص ىمأعملا بانت>او ةيولالا سماوالا تاوئاوَتاعولأب الوغشم نك الل خالملف (ىندملا)
 3 رمغلا بويعل كفر ران ىلع اهرؤن برشاةاراونأ ىلع

 .اومغلا بح اصايارونرازربست قب رطلا اذ ىت>و أ"

 )واب اسال نم لون: عرش ذه قواه تاو هز
 برشا نملاعل براي اضيأ (ىنءملا) يرون هج ماهر نا دودات و روهط باك ارا براينزون

 ةباد_ولارووطلا* املا دارأفاروناعيجملاعلااذ فرات نوكن ىجرووطلا*امملاثلا :
 تامرفرد هلبحاب ردبآ ل ىمناءراناا لوخ اخ ولالا« اواي ةغلارلاما اذ مب
 برابو ل مك ىف هترثك ع مرعلاءامالد- (ىنملا) « تل نآدنوادخىأ شن اوبك

 ءامرانلا لعجت تدر ناواران*املا له دع تدرأ ناكل ةءيطم ىأك كامو ك مكح ىف رانلاوءاملا
 (ىنعملا) دو سن 1مهبا ىهاوخرو و دو سوح با سن !ىهاون وبرك ف ودم
 كب ةلاحلا هذ_هواران نوكيي اضيأ ءاملادرتإنآؤامطا*امرانلا بوكس: ثولطو تدرأ نابرأ#
 6 تسدادب رايدا ديب .زازسر ٠ ت_داازا هرجساط نال ىوثم ةسوصخم



 نم ضال لاو كتامنح او لدا! نماضيأ نمو اق ئفلاويمللا يو براي (قذملا)
 ءاطعلا عع لمهتسيدا دظنا ناللألا انهد ادىبىتغمنوكيفلنانح او و اطم براي لثقلا

 (ةداد) يةدادأ طع دج ران ةداداربسلط ناو بط ىلا
 ذاحالو دهرمش نمو باطلا دهان: .طمأ براي تنآ بلطالب

 ثادوحوملاةءالخو ناوك الا ةصتنوه ىذا ُكلئاذ رهظمو زميلنا
 ميزه ق عر عامل |! ىلع هنا ىل هو انع ضار تن أوك اقلن ىتح بلطل | ذه ىف

 تدك داسيا رخ هعدوح ط ىم بلا ىف عقر عي كاالأ
 (يناهرزا) بنرالاوهو (شوكرخ) يلعن ادأ(هكذوح) تشديد شناودناربج ىوس
 ءاصمةلم هلا ننسلامضد(ىوسإ راس ءانعم ضاملعن (ت 2ك ) رورسم(داش) ص الملا نم
 (تشد) نت ([) ارسم لا دفا تغب (ناود)شوحولا ةقئاط مهو (ناريعت) بناجوفرط
 | سمتل ادب نمداعملال مم صلخ ال (ىنعملا) ةالقلاوءارصصلا مساوهو سما لا لا عتب
 جرفاوتو نأ ل بقاوثومر سر هاظم تاكو تكله يح تادهإخن ارثب ىف اهعقوأ ثيح ةرامالا
 2 3 كى ناولذلا ىلااعرسم ة يفك :آلا يجامل ا فرط بهذو مسننملا اذسم |
 ع.جارمتض ةماخو ىار انعم (ديد) رار خم انآلاقد انش درك خ رج م را زمتشك ه حرد
 ىخرج) اولغيراس انعم ( رز "وهو دام فضح م بنرالا ىلا

 |ريطلاوهغ رلا(رانخ س) ىح () هموت فدش) صقر ا رج برض (ز
 أوهو شي ثلا ةرثكل م هدارأ كك رويطلا ةرثكل حت ىاذ "او ريثكستاةاد[ اممراز ظفاو
 ارورسم صقر تم ولغمتاضاررئارثب ىفةرامالا سغنلاداعلا لةهىأرامل (ىنءملار ضايرلا
 ريس ةلرمتسدزا د, هريتوح دز تس دف ىم تاير غلا ضاير و تاعاطلابلغتشا تح
 الهرورسة دس نم ىرخالا لم هديبرضو (ىنحملا) يب روحا نوجاؤهرد استرو
 الا سفلا كلالمح رغللارهظم توما دي نم صلخت
 اسود شداز ١ الاخ سي>زالرو حامل ىم الئاقاروالارناصغالا لئ مسالا ىوه ف

 راسو اسأراعفرو ب ارتلا سدح نم رولاو نصغلا ند (ىنملا) يدشداب فيرحودزوارب
 رن نمصاخاذاداعللالّدع لاح اذك ة_.هلالا تاضويفلا ىف نيفرغذءىشءالنيبحاصم
 دئتفاتشاتخرد ىالاسأت ه دئتئاك-ثارخ اشنوح هكر و ىم ةرامالا سفنلا
 نام ةرملا قوف ىلا تمرس يملا نست صلو تامالا تترغ ال نارا (ىنا)
 أ سفنلا نم صلخت امل لمتسعلا لاحاذكب نارك لمعي ض ام لهف دن انشو دذنقاكش ظل
 اد ىر وزبرهدبأ رع هأ ذخ 0-0 تايلاغلا تاجيردلا غاي ةرامالا



 مهل

 لاقىلاعت هن اركش هخارفىأ ءأطث احن اسلي ةدح ىلع قروو رد لكبرط ”وىتغ(قملا)
 ىلءءادشسأ هعمنيالاوهللالوسر دم] فلا ةرو برخآىف ىلا هت ةوقرم غد ىف ىربكلا نيالا مخ
 باقلاوداوتلا ف (مهيبءاحر) م الااملعتناكامدشأ (مئانفاب سوفالارافكىأ(رافكلا /

 نيديرملا كات يف فاس نع [ةلخ ةئالا ذه انسة: سوهاكمش اباط ف نراعتل اوهتلاف
 مهدصتىأ (اناوشرو هللا ادصءامكر مهارت) ىلاعتهللادحوتو ديرب نيالا
 نيحلاأ (مهامس) ءاشي نم هينؤب هللا لضخ كلذو لاسولاو لوسولاةءاطلاوتدابغلا ف
 كلذ) دل فني سلم هللالا ىمتءاار اس لا ىفنو صال مف (دوصلارثأ نم مههوجو ىف)
 لئكىلاهنّيلسا بالم لثمىأ (ءأطشج رخأ عرزكلبجالا ىف مهلئموارونت اف مهام
 ىوتسام) رغلا رهدعتسا ى> ( ظلفتسان هرزآذ)هخارف جرخ أر ممتابتكعأ عرز
 (راقكلامهب ظيغبل)ءدوجو رحت ةرم بالطا !ىأ (عارزلا بههي) رمأىأ (هقوسيلء
 مهم) كولا! ىف(تاحلاسا ااولعو) بلطلا ناسا (اونمتأ ادعو سوغنلارافكعأ

 هتافسو هتاذيمسهلىلةءنأوهو (اهظعارخأو) هتافص لتي مهفاسوأرتسىهو(ةرغغم
 كم ةبحلالهأ ص اوحلا الا دعولا اذا دوو منسبل نءثم لكن ال مهم ىلا عت لوفر ىمظعلا

 انر(ىعما) يي ىوتساو دما طلغتساتخردان ماطعلاودارامل ا درو ربك ف
 ىلع ىوتساوارمتتراسو ظاغتما وعي ايلانا نحاشلو ءاىبرعاطملا اذنأ مولا
 ىع نيدملا مويىلا مهعدان نمو املا لام !الككطشم ماقو هناس ل ءاك :وتساوارُعأ ىأ هقوس
 ةيوبحلا حاورالا(ىنلا) يلدا اهطود رار هرتوح « لكو بارها هتب ىأعابط
 ىو هجوهبلةلارسنا ةيناهسة او ةناَصتل[ىآكطااوءاملا نءاوسل خال نيطلاو «الأ ىف

 كان (ىنعملا) يدندثناسعنىف ردد صرتوهج» ه دش ناسةرؤح قع ىاوهردإل
 البداماكاوبوكي و نييصقاراؤيوكي بل ةاارورس هتيحو وحلا قع ىوه لام حادبألا
 اج صقر ردنا مج ف ىم مهصةرةيذبك امو لية ناةردبل ارمقلا صرخ لثمن اصمت
 «ايلوالاناطلسشل لوقبة (ىلا) مدت وعاجل تايد عمار ها سرع
 مسهةوذةرثكن م ص خرلا ىف دوجولا«اثذا ة بت رماول هرنيذلا قادعلاىأ مهماسجأ بتارملا

 اهتوذ ةرثكن م تن مهحاورأ سفن نعو ةياهلل غاب ةينامسملا ماوصل مهنوكسا مهرورسو
 اضعاسو رت ناكاذا ةفئاطلا كنتو ناسلا نع ة>راعاسماللأ نال ترت فيك اهرورسو
 عرش ذسهلو اهءرميعتلا نكمالةمنرمب مس اللأسنال اواعا معو مهنم دوج ولا*انفا بيد:

 ىركرحز وك ى رشد « ذا نادز ردضوارحاربضإو ىو لاقترخ ادا ]
 لض(متاشن) كدئزلاف (تادينرد) بالا (شوكرخ) عبسلاىا (اريش) مدام
 ءالاوراعلاوهةيتاثلانوكسو. درالادوتلامتب(كنن) دعقا انعم بئاغرك ذمدرذمضام



 ,عسبسلا ىلا عمجار ريعشو ا "م (وك ) ةدحولا ىربشيف
 ةريثكب ويع سبا ةلاذلودا ديلا قامبس دمق |بنرأا (ىنملا) ةدحولل ىثوكرخ ىف
 بأ |! ذه ىف بنرآلا, دار هحورمتاسدقهنا كلاذواروهتمابولغمرا سو فلو برأ
 مودل يرعدلال ضنرغي فيك ةرافملاه ذه ع هتئج .ةيسانمةرامالا سغنلا
 احلا اظولا عابس هو مهلا دجو مهثاسححا ةرثكم و ةقئاشلا مولعل اب

 1 نآتحردإل ىء ةرامالا 7 ,ال
 مااا بخل هر مب وراغلاوسب «لا اذه منوكعم(ىلا) ب ب

 52 ب .كناوهلوغب دارأو ىوهلاو سفنلارعسأ هوك ةاميبماب ونياارشت هلا ةبنأ بلطي
 افا لفلم رصلاب كناوعم تيعأركأ" ءلانركمم فاكلا

 - قرشا كما
 عبس .(ىنلا) هفسأوْئكارعت» فاكلا نوكسو*

 بذرالا ل ئمس فنا هالاعبلابنرالاكلهأا م ادرف انالادوج ولا

 م ارمودوحهج نارعش رف ٠ اجردارعع تول رظىشنإل ىو هني روك ند تفارأ
 اهرب رت ابع زفاف ثنأو ير تاولفل (قكبنزالاكو أ زيئرأ ةرامالا غن (ىندعلا)
 ماهفنسالاةلامالاو عاب_ثالنوح كلو ع ير هاظاا موالا هدارأوارحو نومملا

 ةرورشل ةحوةطمأر أردت نكلئدىالاعانمسةيتسراؤلا يت مكلر ارو
 ثنأ مارملا باس ىترملا ناكممساءاك رج نم ةففخل الار طشلا لارج نوكتا ذهىلءةنزولا
 ىف قراغ باوجلاو لاو ايو شسأ ىوقاوزئافملا رفا ةرهااولا قاد لوفش»
 ىوسإلل ىم لاف اذ_هنم نانعلا فطم اهتمت لثاملالوئااراكالاو سواسولا*ام
 عيبا سامءاثعم (ريكرش) « جت امناىقياورشا 6 يكرشادب ود تاريم
 شوحولاة ئه بنا عرسأ عبس كسامداملا لشم ن نعت اكره ىذا بنرالا الاذ(ىغعما)
 | لامصالا لضاأ نمنيئءلا ىلع رورسلا لامدانركسس ناريشنلاءاجذاموناب ارش االئاق
 | ةهرمإل ىملاتو يلهرورسلالاخدا ل امعالا ففأ ن هوو في ىلا ثيدحلا ثنإت
 ىازلا نوكسو ممل ام هد تار عزو دبع زو دل سدقف م زاس شبع وز ىاهدزم
 مانع ورك 0 ) دسيك انااهرر ”ركو راشبلا ىهامجأ زغتونلا ةيملا
 ناونأ.الرسكلاب كن مخبكس م (ناك )شبعا لعانءاثعم بكر نف مو( اس شيع) ماسح
 دعب اهاثدم(زاب) راثا باك (خب ودليلا عوكل ةئالا سنا عجاب مش
 ىلا مكس قلخام مكفرس: ة:طابلاو :رهاظن|ساوطساتاءاجالاورشنا اورشاا (ىللا)



 أهدزمإ» ىم اضيأرانلا ىلا ب ذدعب راثلا باك ةرامالا سمتلا .
 ماقلا ةسسب ىعلا فاكلا متذن (دنك) عادي شملاءروت دلك « 1 ناك هدم
 ن.لاوهر سرق ةدعاقىل_عناديدعدح (اهنادند) ٌودعيلا عمجار ريع نيثلاو عملخلاو
 سهلا ةظابر بسب ىأ هنا ةسأ ماق «قلا ره حاو رالاؤ دع اذ كبا(ىنعلا)

 «تاركباهرسىس دخت اهنا ف ىمةئبسلا قالخالا ىلاعث هلل 2
 ةسب رعلاءابلا عفن (ىس) فكلاوه(ةضإ م تفو ريمه شك يم بو راج سخو جف
 ةنكملاءانعم (بوراج) «ةعفشمالىذلاربغملاءاا فب (سخ) لطرف نزع اتم باغ درقمضام لصف( تفوكي) سأرل اوه سرفلا ةدعاف ىعرس عمج (اهرس) نك
 أ نم د هتسنك عفن الىذاائشلا ارث ممتوم ةسنكمو ثكلهو تلازو تس ره يك ؤرمدب نمعبسلا الاذو (ىلا) سنك (تفورب) سفنلا سم هوم( شك )

 واد ناربسع نرش مج ف ةسسلل ةايح حو هني رمش فاصوأ تان ةعمذا
 ناو بنرالا ىل هفارط | شوحولاةنئاط ج ناس قاذه يذأشبا

 قودر:برطزانادشعودأش ه شسوحو هج نامزنا دتتشكعجإل ىونم هيلع ماشا
 نم صلختو ىلا من هنلا هدفي للاي لاس تموناملاو قوذلا ف برالا .نكحاش نيرورسم موك ةلاح شسوحولا ةلسج نازل لاذ فنيموم تاو رأس (ىعلا) « شوجو
 يح داعملا لعب نم ب انكوده ىلا نرالاارط أ قلقأو (ىئسعلا) منامك ( نست ندط د درر دوم« نايمرديب توحد دول هفلخ ف ى+ .-او> ةفئامل ةرامال
 ةرفونا» ىع ملاذ ووعي وهج صم بكون .ظءتلا الو موطسو ىف عملا

 ملأ هي .طاخع مي ركتلاو يظعتلاهجوىلعو(ىنعملا) ىرناربش ل يئارزعوا 1 ٠0
 ىلع ترة يت عاب_ااروكذ ئارزع تأ لب ام همادحاو تل اساس ىنجمأ كل ءثنأه
 »ل تسانابرثلدوتام ىسه٠ج رهط ىونم لاحلك ىلءوةرامالا سفئاا عمبس لاله
 يلام هلا نان كدعاسو كدي ىلا عن هلا ىوت ءءاعتردنىأ يلا ثرمس كنالءا ذو نابر كل بلقلاو حورلا*ايشالا تنك املك نك (ىنهلا) مب تسرد تي وزلو تسد هرم
 ءاملاك ا فئاسراس >ريسعلا مالا اذه لو ه- كب ارمسب ىأ ربى ءاملا اذهل ىرجأ هةمظ» تاجا (ىعلا) عوقرارو -دريرفا هوك بااربانان>دارإ كم
 ىديلاكسنوحإبرك ذا ىء امهئطلاو امهن_> امال دعا لول ديلو ةدامسا اوء اهلا كل

 هانعم (ىديلاكس) فيك اهانمم (توج) كون < ىدولامب نوحاراوم نآ « ركمب
 ماظل كاد ارئاوعتا) ىديل ا ج«اباذكو ىضاملاةياكملهسيف' ايااو فاامتاودئاعملا
 هلاعلاٌ اتركم فيكس انارهطاو رئاذ_هدعب (ىعلا] تب ريش اثم (ىديلام)

2 



 ماظا لاذع ديب رش فكر لا نكر تح ركع !سفنلاعب هوهورلاظلا ااا

 8 0 (ينملا) دونا اج مه سمانوك زاب « دوشاامردم هقانوك زابإط ىو
 ةوقاثتو ةلواثا نوكست ةصقلا يت 3

 أرب سفن يسن وتبةضيرلا ان-اورأ ثاحارجا هه نوكت تح اهعانل
 نعد ائالق (ىنلا) جامتاجةرادمخزدارارهدس و امتسانا طزاوكراب ال ىو
 بجاول اونهأ لعو ةححارج فولأ ةئاملسمت انح اورأ نال ةرهظمو لظاكرم عسسل لال
 ةرامالا عهسفناب كم فيكد شرما نما .اورسسة سد تا موسفنأ نم مهسالخ دعب كالسا ىلع

 نآهحرددشاب كىثوك رخهنرو ٠ ١ تاهناادوا دس اسقف كم تلس نح
 (ىنعملا) ايئدلاىءانعم (تاهجرد) نوكبامهانعم (دشاتك ) ىغاملاةاكحءانعم (دوب)
 .يفاملاهديعل ىلا هت هللا دسيبأ تاكا اربكو *'يعأ ان مسهل اسعداعملا لة ءوهو بنرالا لق
 ءديأ ام رتشي الث لقال ا ىلءهبنتءرواعبس كلوب مدصي تح نوكيلم بنر اماف'قالاو |

 2 .لدروب ه دادرونار لدود. دخت موق ىملومي و ىلاعتهلاعضاوميو هيدا |]

 |تايلع -.رئاو ديلا ىطعا باه ارو اروي تاليعأو ةو ىف بهو (ىنعلا) جيمايروز ا
 ه اهلبشةندسريكن حريز أ ف ىم واي ماللا تهم تسد رم نم ملا تشن رم ظل
 ةردغلاو ةوملا نميضافنلا ل ه:ىلاعت دالك م (ى»لا) يياهلب دبن دسريوحزا

 ةلاواشيم ولا لهنا ىلامت نأ ماضيأ ليدابآلا لست مةصرغلاو

 ٠ ارديبأتنإ باولو رو بوح وقف قم اللة ةسْرْمْلا بحاسو اسارفاظلاو
 اءيريفاعت حلا قيقوتلاودببأتلا اذسهل (ىنللا) هًارديدو نط
 | صو مخرب .انسافوأ اة داصاك ٠١ 0 نل ىأةريصبلاو نانا لهال

 لوقيفةدخ ىف عالك د ب وثاا باص أر ذع عرشاذهلا

 ا ماج لعاران مسرع 32000 ا
 نما ثفهزازر» هدننت توزارر شكاسمكلا ف ع ع ٌكءاعلا
 اةادارث تالا ( رئي) نوبتريهدارأو نورغشي (دننت) هدتنزتبو |
 أو'لواللكةءوثلا م عفرأو عا هكل ءنوبترينيذلاءالؤهو (ىسعملا) نوبرضي ||
 لم مهكتصام نم دعأ مسن .ونىلامثدقلا مسهلعام بحر جاولمج نبذل ءايلوالاوءايمالا ١



 فيلا

 .--1!قوف مهمدقرارح أ مجنالمثأ !نمعقرأو ىلعأ مهتب زينول ص ىأنوبرعشي
 الولمس وزار و ى م لائاذ_ةلولالذالا ماكحبأ يلع ىرحتال دم ونل فوفو ةرايسلا ةراسلا

 ٍلاوززالنوفاب ولم مجال بونلا نك ىلعأ مه( ىنعلا) جي دنةاساراه- درا ةرود .٠ ميقا

 دعب رشلاراؤأ ل الل النو يفسر ةةرلحلا بارش ةنوةاس حاورالل مهب ماودلا ىلع مسهل
 ءاقيلزالاقاس عممهاورالماز هلا ىلع اذه ىلع ىنهلان .ف دق اساياو>ور وردم ىفو

 ا موقسي قيغحلا قو ذلاوقوشلا نم مم>اورأواختال
 اا حكي لور لاه نا .

 قدصلا فيس مهمفنأ اولنت بولا بايرأ ناي آلاف ةراشالا هللا ذ

 1 سكن منوقزربهاجرونبمعرددنم مجولقءاب>أ لبتاومأ 08
 اذهلو لو ولارلاعىلا ةيملالا اتعلا مهتيذنج ان رف دوار هان ستاف لا
 »« زورودالي يركيرا برش نار ىم لو سولابانل فيكو لات ن لاسم ؟الوموانديسلاق
 ةضايرلا قاطمو /انندلاب قاعتلابرعشلا اذدسهلرت ( (ىنملا) يذإ زويدلخ بارشره ا كرد

 نم ايندلاءنه ف برشتو دلفلا بار .2ىثلفو زويل محم :لئالام أ هلعق ثامع ىأ تلقذ
 | الرتلا "نه دوكي الو ثاييها كلا بارشةتخلا فو ثاغصلا ىل هت سوك

 رنكل جراملااايو دعو انصح قال !نلزف هلولجاب (ىنعلا) # نورهارا دزإ
 دعب نكلا ادهاجلاو ثا ضاررلات تاركا آه انل قولو: ةرامالا س ضنا ىأ انفو ىقهنما
 لورا ثا ذماواسأ راهن . طال ةرامالاَنلاَلاٌعوحرا انسزلف ةتتمطل ىلا اهل زل
 في رشلا ثيدحلا عمو ربك الاداهملا ىلارغسالاداهحلا نم انمحر ملسو هيلع هللا ىلع

 هطيضو سوس ْئش هنالن الا ةاكءال_ءالرافكل !ةلتاةموهورغسالا داما نمش غرف
 ٍسحل ا نيع ةيفخو ناطيستلاةكب .” يه ىلا ةرامثالا سنلا عمام أو عقاو ءسفج عمو ل هس

 .ذىنأ نعىراضلا ىور مش اهتوادعوربك ف اهعمدا_هجلات«ىستىهو تقولك اهل نسخت
 2 ا اج لا ,انغلا
 . كل <ويناب ىلاغت هانم قفوش الا الع ةبلغلا كلرسنب الو يبت نيد ىتاالسقن اودع

 »تسون شوهو له راكبا تشك اظ ىو لوغبفرب_ثاذهيلاو لصأو ذشرمةمدات
 ولو لسعلا ل غشو راكوه سياز دعلا اذهلتق (ىنعكا) يي تسدنشوكرخ ةرض ناري
 ىلارساو عيشدا ثرالجانحرباذكرمالا سلو ىلاعت هفارفاالساو لذا لكن اكل نكس
 هتفلاخعامنا تمادامود املا لفع برأ ةولغم تلةرامالا س خنلاوهو نم ابلا عبس نالهقا
 نات رودإل ى م نالدم "را ةكرببالا اهلتق ةرمسديالذ شاعملا لغو سا ارملااهدماسي|



 (اًهفف]

 سن اهذله (ىعلا) م ٌتساكو مكددرك هناهابر دب وكسح
 نوكس: الر الاب مهح نالا فص ىلعو اهتر وص ىلع سغ : يح مسه جومخوج ةرامالا
 دمار ةراوحالادا ِدرتالا<لعرح الا تلجأ نا ص مالا لبغتالو سمان

 اة دحاوةاكاهناىلعشي مث (دماشآرد) ب رو ىلخ تا شو -ددركسنمك ٠
 (شزوس) ل مفتالاه اندم( ددركن )صان ةرعلا فاكسلا تشب( مك )نآلااهاذعم( زوده)
 اهئارحا سانالةةرامرانلا كلن تآلارحأ ةعبسرانلاتب رسشولو (ىنعلا) اهترارحو اهتارحا
 مل: كتسنارف واهكسنح سول كا ادب يش عتمتالةرامالا سغنلا لا اذكص تن الاهترارحو
 نياصتخو يك اباوف وأي ب علاذاسفرافكلاو .ةراقعا (ينلا) يي لصخر راروردا دج ارهأ
 |رانلا (ىنملا) مآ ديزبا ارو مدنا نحب .نيداحزانك اسددركت مهإل ىم
 لاق ءادنلا اذهاهلىلاعت ىأسا نم ىنأ, ىتح هعنتتالو رادعملا اذهءادغإ :نمنكسنال اضيأ
 لاؤس ىواش.لا لا (دي رم نمله لومتو تالشما له منهل لون موي) قةروس ف ىلاعت هللا
 ايوفسانلاوةئاا مفر طن اهعاسنا مام اىمملاوريوصتلاو لييتلل اه« جباوجو
 ىهّتاغارفدعا يو اهلخندبنماهلخ ديْسيح ةعبيللإ نم امن اوأ ثالمال هول المت ىتسابوف

 ثساهدا ير ودو سفن

 كم ؟الوموانديسلوقي فاشل يثعلا ىلعوت لت
 تعبشأ (ىنعلا) يروسسنا

 ةدتوءرلن كل الىأ كلا ذهاسهلر

 ةمقلهتلمت اعلا عجل أنلا (ىعملا] علبلا «دارأو اهفبعسلا (د.كرد) »
 سفنل | ةمود اس انهوذب زم نمره ىداس اهنوجو امتدعمنآلاو هنءلب وةدحاو
 ىلاعت للا لاوتالاو عرضتلا:اهكالهفاوع يو لال لا امنقيلاهءبشمدعوةرلمالا

 ا ناكمالزاد -غئوربم دقن حك مراتلاءانطاب تلعن اذاىلاعتهتلاةردن نان
 أرمفو نم الن ءهمدقر انلاىأ اهلمقحلاعشب (ىنعلا) م
 ثيد_ اوناكف نكنم نك .ملع لاس او رط تقورانلا

 ةزعلا برا وف عضي يتحدي م نم لهلوغت مج لازنال «تعهقلا ىضر سن
 لاق فلانا لوأومدارع معأ هللا اولاقو مدقلا ىفلسلا فوتو كنزعو طق طقلوغتت همدق
 لاقءابيلوالاو«ايدنالا مهضعب لاقوهلا-مظعتهناذإءذاض او ىلاعن 4 مولعم قول_خعمسا مهضعب
 ناسنالامدقلان ا ىنءاوحططسا موقل رثك ٠نا ثي دحلا اذهج رمش فر هرسس دق ى اج انالوم
 !رانثلالوشي وءاضغالا نع مدقلارخأنك ةيرصاملا:أثنلا قرخ لا عماج لماكملا



 1مم شلخو ابنالا ةطسساوبىصلارويى عا
 + اى م لومي و ررغياذهىلاو يفك. فكي ةئاف هتباوغ نم تع

 اتسمت تناك انا (ىنعلا) اهو رج متاددرادلك عسل ٠ امس :
 اروكدوارو» مدفن ا» ى م تايطلاعطالس ءازحالا نارا نمو رانلاكزح

 لج ملا (روح) مدعلا اذهءاذعم (مدقتا) ميد شكو انأك دكدو +قحب
 كن مبكي م(اروك )ىلا .ت ا وسخ ىأ وكي هانعم عراض»لسعذواولا عشب (دوب) العو
 ةب رعلا فيكلا ضب (دثك )لوما ةادأأ ارو ةرلمالا سفنلا ىلا وجار ريعشواو ناس

 ا( ماس حب سيقاردوة يرق فعلا ع .(ناك ) كامي ورتب هانعم
 ىزاجم ىلاصت هس الا نسوق بس داثساو بصسلا ىنعع ىه ىتلان ديك نم فاكلا عشب
 | صوسخم مدقلا ادهن تلعاك ةرامالا سمدلا لاح ناك اذا (ىنعلا) ىلاعتهلمدقلا دانساك

 /امالا سغنتل اه ل.:ةينأب ىلاهت تكسي

 رانا وتسار ريتال دنب:نيرد» ىم كل اسابث ءريغالوهاهك الهى ءرداغل
 (تساروت) اننتسأاأ(الا) نوعشبال ث.ن)سوغلا ف(ناكرد) #« تساهربتزك نوكراب
 نوكسو فاكسلا تن( زك ) سوكعيايعم(ثزكران) سول ١ اذه(نأكنبا) اهقتمامل
 بيسيالج وءالا نالمقتسملا مهللاألا نفل قانوعشبال (ىعلا) جا وعالاةيهقلاىازلا
 /نيكالج وع ماوس هلو سركعمةرامألا انككاَلا سوبا هو سوقا انهي كلرفدملا

 و نأك ىف [قدسهصتسار رهناكزك » نق
 مهسلا مسا ةيقوفلاةاثلاءاستارسسكت ست ) ثئةادأ ةيسرافل امجلامضنا

 نالامرغتم مهسلا لم نك (ىنعملا)ا انس( دون صاخا» ءانومر دا 03
 قدها مهلا لقهثعهللا ىشر ىلع لوب هسبحو ترم أ كمه: سان بيب لو ةيىلاعت هللا
 سوة ىأ سوما نمصلخاو لوميذد_ثرباذهىلءو مهساادادسد !دسسلاب رك ذاوىفددسو
 دارملا تأ عتنقدارملا فدا ”بدصت وسولا نم طن ل ميةتاسم مجم لك نلشالبهنالةرامالا لسن

 الوديادول اوقيفوتلابىاعت حلا اهل ب اسلاوبلاسهعالا مهاابو ىاسنالا دوجولا وقلب
 |مرتاللاةداراو موزلم ارك ذ لبق نم هدوصةمبيصيل مهتسملا ملا الا سوقلا ف قفولا طع
 | نما يه: مه لكنال دوسعملا ىلا لوسولا هنع م اب موزلمس ومنا 1قيغتسلا ميسا عرف

 اءرهدنوكي اح اس بف دهلا بي تالة بو هماعا امس سوال نا مازغلالا
 دوح 9 ى م لوم ةنانسفالا: دعاس عمشم افتسالاي يلف نبذ ابملاوادسفتو



 ممم

 برخلاوقةيمحقلا انبلا مشب( راكي) عنو رب راكس مدرو ىدد ه نوربراطبب زوشك او
 برا نمتعجرامل (ىتعلا) رهاظلاىاجراملاءانعمةدرهإاءاباامش(نورإءازغلاو
 ةلبافاىأ نملابلا ةيراح ىلا نآلاتهحوتا هم تغرنو راذكتحلا برا حو هورهاظلا

 | (غل) عيربك اداهجر داعب « مرفص الاذآوج نمانهجردتإل ىو ةرامالا سفتلا
 نيمانعحر دف نفت (ىنلا) ريغلاعم ملكستلاةادأ نب رطشل ارخآ ىف لاو عمىندمجةحونفملاءابلا
 بيس ربك الا داهملا ف نحتنآلا ف_سو هيلع هّتلا ىل ص لوسرلا ءريض> عمو رغسالا داسوملا

 تزوسأت «فالوزفوو مهاوخىحزا ترهتإ» ىم انلهئالخداشرا بسب و كةيعبتلا
 :ؤفلا انعم هدارأإ | نكسعلو منت! ءانعم(فال) هب فاقدوكن ا كرب

 .ذؤنلا(ىندلا) ملقا (منكرب)ةربالا(نزوسب) ىتح ([:) بلال ا اهانعم ( مهاوخ
 لقا ةبالب ىتح ملسلابلقلاب عنتاب ةرامالا سفنلا ىلع ةؤغلا م «قيقوتلا بلملاو هلم

 | نم نال فاق لمح اذ نم بعص مي ردتلاب اهعلة نأ معن ةرامالا سفنلا
 ريشه دنكشأ 1 ير كلا ناراؤأ ترغ
 ءاتغمرعأ ل مف(ناد) ىخاملا ةاكس مم دحوال «ايلا[ةكربش) مب دئكشارا

 لاذ ةر اب !الرهم هنا معا( ىنعملا) سفن انكم[ دونم نهب و رسكب» .(دنكشن) عا
 ةرلمالا هسضنرمسكم ىذا وهلا ىف عملا لب شيلا مزنمو فصا اريمكم ىذفا عيب لا

 نينمؤااربمأابمو ررصيقلورتدما » لهب شرما مزهر فوف :_
 : م ثم ىلاعت آى ترتر تاماركو أ تدمدو هسنعهللا ىضر رمخ

 :رتام ىفو هنع هقاىذر رمان ديس ة ريض ىلا رصبق مورلا أ طلسأ

 | مةسح مفكرسز اىران « ةصخالب ونشنيانآس ردلل ىء هعهللاىغررمتان ديس

 اهسسي ىح ةصقعجس | سفن ىلع باغي ىذلاو و ةيشحلا ىف بسلا ناوهرا ذه نا ىف(ىنعملا]
 .زا هندمردو لوسرلب رصيقز دمار اب» ىو ة.ةلاوةس> ىالكرسنمذخأت
 :دملا ىف هتفالسخ ماي |مورلارسعيق نمنع هللا ىغررم ان ديسل أ (ىنعلا) ملرعن
 فم ةذيعبلا ةغيعلانكامالا ىألوغنلاراذت سم لور ملةلاوةالصل 1لشتأ انك اسىلع

 ممل م
 ىت> ةفيلختارصقنبا راقولاو املا باعصأ ىأ محا ةنيدملا له اللاق لو #رلا لاذ (ىنعملا)
 ارم ع تيرصارو سدندعكسح مون» ىم لانه ىاشر ىمرف بعتا

 د4 سإلرصيقلوسرل نورشاملا ةشيدلل وقرا (ىنلا) مي تسيتشوردابرسقا
 ءافولاو و دصلاب هبلقر محب هنال يضم حورلار صف هنع هللا ىضررم ديس ل نيطال كارئاك
 متسراهزوا ارو ىريمزا هجرك » ىو ءايرلاو رورغلا هيت مهروسقايت لا لهأر معتاك |

 ناس

 لوسو

 عورلا



 م0
- 
 هلناكولواهاذعمهج زكا نم ةفانخم (هح ك) خي تسد ا هزاك ارو ص ناشي و ردوسع*
 صنم ة يكرم (ارورم) توصلاوع (هزاوآ ) ءردسللء ايا (ىريم) نمنع (زا)
 كناكولو (ينعلا) لوعف اةادا ارورمع انديسيلاعجارريعشواو ةراملاءاللا ىنعع يملا تفي

 تيبءارةملاكه نكلروهظلااههرسكسو تارارمااهنمعقفنت ثوصوةرهش ةرامالا نم
 رد هبنرج ه وارصتوبستوج ردارىاإ9 ىو ةرهشلايديقمربف هئالريغس

 ةادا (ثرح) خالاوه اءابلامشن (ردار) ؟دئلاةادا (ىا) هي ومت سنسر
 ىلا عجارريعغواولا نركسو ةزيمهلا مشوا ظفلو ىرءانه.باطغللالا ىبمب) ماهغتسا
 (تلد) ريس معسل( مشح) ىف ىنعم هل هوملا لادا تشب( رد ليلعت ادا (هكنوح) مجان ديس
 تابثلا»انعمءارلا مشب تسير نم ةبكسم (ت-سر) باقااوهلدلاو باطما ةاداءانلا

 ةئيددملالهأ لاق (ىنعلا) رعشل اوهواولا نوكسو ملا مشب (وم) مكحلا ةدافالءاتلاونيسلاو
 ال سأرلا نيعب دهاثبال هءأق ءذع هللا ىضرهرسسق ك ءرتنارده:فيكىخأ ب مور :رااريسم لوسرلا
 |نولذامترءاظاالهأ نالرورغااو سوولاوىوهلارثكتربسب رممىأ بلف دان هنا

 لدم ,ل ايا! للسعأ لاو“
 ُ .براثلاءابلا تفي (ك رادمدخ شرصترأ ديد ناهك_ناو ٠ راد

 ((ىنملا) كلما ءانمم( رادإا نكو* سوفت, عف ةلموملا ءارلا نوكسوةزمهل ادع( را )
 ىلا ةعمذلا قال_خالاو سمن اسغنلا ل_مالا الفلغن أب ةرماسبل ارب :ةاظنم* جالو 'ىخأاي
 ثلا ذ دعب وتارو دكا سل باف فسر ةقاخفاثتَاَبلابةرامالا سفن 3 0

 3 لانا اهسوهزاتسهارهإل ىم ان الوموان ديسك لوب
 روذل ىلع ةيوهالا نم ةميظن حور ناكنم لكلا (ىدعملا) جب لام ناوي

 ىبرافا ودب و ىرع ةزملار كبناويالا نانمتناكمول_ه ىأ هناويا ىريو ى ات هنرض كرب
 ده نوح ىع رظتلا نيطال_-)! سول. موتلا ةعبذرلا فرغلار ىلاعلا ناكملاوهو
 ىطساادسةرضحانل (ىنعلا) توتا حو دز وراسأر » دودو راني دش الاب
 نمو داو صرااوذو مثلاو ب ضغلاران ىأر اذا ده نم |ةيظةراسملسو ءيلع هللا ىلس
 :4ناكم>وزاغيأ مرجالىوسلا بحو ةيرشبلا تارو دكى أ ناد
 .وقيفرتوج» ىم تنأامأو ءينهللا تيأروالا .لمكسلا لاق

 .هحلاو ةسوسولا عيبفل قيفر تنأ اا (ىتعملا)
 الرهإلل ىمهنلا هجر ةقيفحو رس لعت تمن اطيشل وأ س



 م

 ىلءامئاقىلاعت» دهاشب نا ا.ةيفح سعت ةرذ لكرسكري ىون همر دصح رولا وذشم لاح
 ف نارتخنابيردا همومه 5 نآركبد نابمزآ تسديدبو> و ىم ْيم

 اى ع هروهل لاكنمءافخو موهتلا ط_وفرمةلاروهظكربغلا طسو نمره ىلاعتوهو
 "رع (ىعلا) ءدتاسناناهحزاقيبهه م هنمثحربار تثكنا رس ود

 ا تا ا اع ة,ءىلع لاهيسام ادام املا ىرتالثنانافاسنا طعأ است فا ىرت ل هكيفيع ىلع كابعبصا
 || (ىعلا) 4« موش سمن تشكن اززج بدعم

 0 نالت

 ةالسااديلعحوثلح وتمأتلان(ىنلا) :ساتج ار جاو ىوس نازو ات
 ىأفرطلا لاذ نمباوثلا هتمالءالنا هالات لسع نيش ىابىأ 0
 اذ ك ىفمومنأ اول لات هقكديحرتو ل كءابت اوهوزح ا فرط نم

 مهدادعتسا 02ريال (اورسأو) مها ,هانا ىبيلعت درب مهلا لصي

 رو ىركلا لا مخيم اقح الوب تاع رذكسلاو كلاب (او ركتسا)

 لل ع
 مالا هيلع وبموتكة يذلا باث كل ارو كل هحو

 بايد روت-ملب رطانربغ لداعا مزاللانعو رملا:ىرها ارظالإ بلا اذهب لاف
 لصتالتاضاي ارلا قاشملوهتب دثرلاداشرا ل مكب كانيع لمكست ملاذا ةينام ملا ةعسطلا

0 02 
 تاناورحا رئاسة هجفرسبلا نسم وهورش بقا 7

 ءادءامو نيل
 2 ل 52
 قوأهدسعبف ىلاعت قابلا نكيملاذابيبحلاو لوأ انها مت بيبو ا

 تالا



 ميز

 تقفولاناهلس ب ىلاعت حلاة د ها ثم نع دع وهىذفا نا لولو ةبحل اء قيلباليفاةلانال

 (نوح) م قاتم دشدرواعامسرد « رث اغلا نبامورلوسر وح ىم ةراطشلاب
 (دروآ ) عاممسلا ف (عامسمد) ىرط ءانعملوالارطشلا ف هاتلا عب )02 ليلعتة ادا

 هاله عمت مورلاةلءلو رشا ال (ىمللا) ليشة:ةادارنو ضامرعف (دش) ىنأاهانءم
 هتيؤرلاءةايتثادازءرحال هنعهقاىشر رهعات ديس حيف ةنيدملا لهأ نمةبرطلا ط[غلالا

 هنيع لاحاف(ىهلا) «تشاذك حبا ضار بساوارتخر .٠ تناكرع تسحر هديدإل م

 ّق اهكر وابو «-رفعيضو هتب و ردع صرحو هش هللا ى غرر عانديس بل ىلع

 فرلك (فرطرع) | راو ادا نام كدت » راكدرمرآق ردا فرطر 2

 ةزمملامشب (وا) فلخمانع«ابلاذوكدو ةيملاابلاعشب .() قون (سشنا)
 (ىدشى)دوصقلاىأ ( راكد م) هرب دارماوهو معان ديسيلا عمجارربعشو اولا نركسو
 هيبشنةادا( راو) نود (هئاويد) مورلالوسرىلا عمار ريعغ (وا) الئاس (ناسرب) راس
 ىم نونا لدم رمجان ديلا د_ساتو مورلا لوسرالئاسراس فرط لك ىف (ىنعملا)

 كاذقو (يناا) جيتا دشا نام دتامناهجزو « تآهجر ادب ىد م نيتح نيك

 7 0 روكي لجل اذهرئسستالئاترأ سلاما

 ا 0

 ١ ىزف لدى أهيولطعسنوكيبلاطلا مرسال ديعلاكهل

 نوم ثغك « ليخداروا فز قارعا
 ةرعاذمه 4 تلات هنعهللاىشررمع بلاط لا ةسارغلا تافا

 اررخ) جدخ ةبآس نر هقطع آسر
 م ةيضلالكسأ اها ءءراصإ

 تدق امنا نم دوعب هنعهتلاىشرو مذ (ىنعملا) لا لطن (ءباس) ىلا ت
 6 ]ور تفاب 0

 أريمالمورلا لو برادو ناس ىفاذه

 ارم صودا: ارودزاواعاوأ دمآ ل ىو :
 لحما اذا (غاز مورلا وسر جار ريم 0 ىقأ مكر

 ءارلا نوكسو ميلا تخيم (ارردعم) ضفوءانعمضام زعف (دانسيا) عن نمو (مدزاو)
 ىو (هزراردو) ىأر اتهم ةلمهلا لا دئارسكي (ديد) رمعل» .اذعم لوعقلاءادأ ارو ماللا ىنعمم

 نادحو

 عمورلا



 (ىنعلا) عقر قو (داتق) تامحرلا

1 0 5 
 تلمف ة: ةلامولوسرلا ىلعتنأ ئانلا لاذ نم ةبيه(ىنلا) « لوزن شناجرب دوش وخ
 0 ا ىع لوزنلاء-ور ىلع
 اهجامجنامورلالو ريىأرنيدضلا نب ذولو ىرخالاّدضة داو لكون“ ةهلاو ةيحلا (ينملل)

 |رمسك,(همرو ماهديز ,ك,هم نان أطلس سب ه ماه دي دارعتن اب ةنم دوخخ تن 0 هداؤ
 نيطاللا مادقانأو يطالسلا تب اناهسفتللات (ىنعملا) راتخم(مديزك) ميلا
 (ىملا) 69ر0 مو هد رم نبا تعيق دوم ىو تيم عاهشزاو ا :ةعو ريك
 ماهتقرط 3 ىلع تغطخلا ل+ لاا ذه ة« نكسا فوخ الوة يبه ىل ناكام نيطالل !ننم نيطالسأ نم
 كترمدعادركش ناكباز مدور « لئلا, ورشة س رد او ويش شم رد

 م زازإ 2و لامر جسد نو كم ل
 يع

 نوح ا فوغسو تتك انو (ىعملا)سغنلا 5 0 رتتكمانعم (مسدش) برحلا
 ةريثكللا فوهصلا ىف عببسلا ثم تئ كسل ردد وانيرهلات فو ناكو 0

 مدروس ىو الكت دم برحلاراكبس ن ناك | الاك برملا فوغصيف ترس ىأ
 ارمثكتب رضو اريدك اير تلكأ (ىندللا) © تاركي دراما رت كوأ لد تاز ممر سو
 :حالسيفإل ىم ريغلا نمرتك باقل "كوت لاذ لأ رثمو بصل يسم ا برضلا نع
 حالسال ل جرئااذه (ينملا) نبا تسبح ناز مادا تب نم و نم هزرب هن دسم نبأ

 ةيباود داو فور ذه دوكيام فج ار فاش

 لك 2س 0 ديرك ى ولا
 بتارمامل ىوغتلا تالءآر نءلكو سنالاو نجل اءذاخ ىوغتلارامخاو ىل

 تايهتشملاوتامرحلا عسب ,لا لرسثا او ىلإ كلرشل نم ةيحلا اهلؤأ
 صاطنالا فالتا نافاتخم دارمأ م اوما الرشلاو هللا ىو مام عسج نم ةبجلا اهلا
 باقلالا ..نا للابد يحوتل ا مهم ملا كرشلاورفكلا ماوعلا نم ىلا كلرمشلاُه



 مبابسأوابندلا ىلا مجاغتلا مهم قم ؟لرشلاو صاوحلا نمىلجلا لرش اوها ذهو هللارخب
 اينالا ىلا مجتافتلا مهم ىلا كرست اون وهب الا مهو صاوحلا صاوخن نم ىلإ اوهاذهو
 ناك لو هيلا مئخءاينالا ىوقتامأو باغفدوأ بان بلم تاعاططلاب مهلسوتواهمعنو

 « تت سدت درع تركذ نردناال ىم ةداعلا هده نمةصح 4 مورلارصيق
 عضوىأ هدب طبر تمرحلا ةركنلا هذه ف (ىنملا) م تح باوخ زارع تءاسالي دعب
 مونلأ نما ىفررم انديسماقةعاسدم واس اق نوك ةاحرمعانديسلالا اممدي ىلعادب

 3 ثسولارممأ!مورلوسردد) مالسإلل دعتو
 تفك و مالسوأر رم متم دخ درك ٍظ ىو هنعللا ىغرر# نينمؤملا يمأ عمعورلا لوس

 ىأٍال_لاورمانديسل ة مدخلا مورئارمسبف لوسررمف (يهلا) 4 مالك 2
 ارواتمك سؤيلع ساظ ىم مالكلا مث مال-!لاتإ بوءبلعملاىفسىئلاذال همظ

 مالسل اء لءورمعا: ديس لاف (ىغعلا) هدا دوخ شي هودرل 5

 اتسه هتاثئا ل تسمهاوناتالا ىو هتلعوروشح ىفهسل>أوا
 نم (ىاريزا) قئاللاءانعم ةيمرلاواولا ( روخرد) من(تسنه) م

 هنالاوفاخت الن غث مشا ح ىف لزن من (ىنعملا)سرفل ةدماة لع فت اع عج (نافئاغ) لجأ

 نيذلا نا) ف امحالا ةروسرب فن ىريكتل ضل منان اوفاخت اللزن مهل الو ممىئاللا
 ناكر أ ىلع مو>راوجي اوم من 1م ميبوكف ف نابهلا ةباةتسادع» (اوءامتسا مهلا اشيراولا

 هجونو ةبغهتلا ىل# بولذل فاسوأن ةبكوتلاقغتسرأطلا بادكى ع مهسوغن
 اوماقتسل ثناعالا ةمان: منوف اانيزاولا فخ قلبت ا, ىلضلاي ةءاضلا ىلا حاورالا

 ناسحالا ىلع حاورالابو نانرعلا ىلءرارسالابو نام الا ىلع بواقلابو ناكرالا ىلع سوفنل اب
 (عاطقنالاب (مملع فوخال) هتبوماغبلاو مهتنانأب«انغ

 هيب وبرباور فأ مذكر هط نم ةجرذ لا تارذفلا مه
 ةيو.لالاعىلا اوجرخأ ال ذيدوبعلا م دق ىلع

 |ىتلاةنجلاباو رش أو اوبزت الواوف انعالنأ ةكنئالملا ماع لزم 5نبر فاكلاو ريةفانملا فالذع
 أنما ارورمدس رهط ىم ىنبتا ادقنراهدءرلانانةلسولا ةنج ىأنو دعوت منك

 ة(ًدورص) فاطب(دسيث) سمك هتسسره ) يدك نك ساره 1
 مما (هدئسيا «باعلا م-ا(لد) اللا 7 .«ارلا نركسو مما نوئقي

 !نوئكسي.فئاملا باغلو 5



 :سردال جاتعرمغ هنا

 :رلا نس قيفرلا لوقو ىلا عت هتافس نميفرلا ف هلا لوثوأ

 ناحل طسا ىف ىونملا نيدفار دسص لاقهفادبال
 :[فرعيالث يحب ترو مىعادسجب كرتيو
 يمض( لع دن )مال لاو ةالسلا هيلع يهارا

 مس ورمابدم تولخاب ماه منيو و سورعأبب رنا رتسأ
 نامالا سو رعلا نمولاسملا ارلارسكب( ابي ز) لاما ضرع
 اوزورح ءيقعأومتامسبإ

 !نان لال هاب النجا لشم +

 ىسعلاز سو رهابدسشب ءاشردباتولخ « سو رع

 وتكافؤ ميميوهر ىلاعت هقلالانتقانرلا نموأ يسحر فؤرلسانلابهللانا
 ,ىمةضمأ ارثإرساواةيخدامالكى لا تاغس نم لاق ال :
 (املادبا) كما لالل سو (ىاجتزاوزو) مار لامر ماشسوا ذادباا « 0

 هعشوم نع مهدحأر فاسي لاجرتعبم البلا
 باق ىلع مهو رمغالل دبلا ىتسعم كلذو د

 ي دركدلبآ ارشن ب ورطاخ « درك داشل دارفتر اجرا لدتا ف ىع لاقت هنالوجرا
 ىع ار ومهم 4عج بارح اا ءرطافتو ةيهلاو فوح اب أولم ن | تسع دعت أر .. هلعج رصيق لوسربلفوهو هين م بهذ ىذلا بلقلا .هلاىشر رمعاتديسو (ىنعلا)

 كاذدعب و(ىنمملا) © يثرلا مت وح اتافصزو م ضدئاهص# ص ا 0
 ىيفرلا منوه 4 لاقاهل لم | قم ات اص نمو امنية دامالكرص: لو رثىأ 4لاق فيطلتلا

 ىلاعت هللا لاك ممل ًدسوهو قذر

 ىاهت

 ةيهولا ضسمب «بلق ىلعدر هرب ىذملا ىلا او ثيابا مدغم اكتكالا ماما انا مور ,رلا لو سر لعب حا «اايلوالهناسحاو هن اطمودل ادبالق خالد نيكولا لوصرل هئء هه ىضر رمع ندي سلاتو (ينلا) مولا ليسربلا جار
 هوا نوح لح ىع لاراشأ !هماوام امم ىعماداذانالوأ بما هبذعتءاوس سفنلا تافصروهظلوزيو قوذرأ و وأ ضبةوأ طد: وأ فوخوأ نزح ب التجاوز مث و

 (ينعلا) نمل قيشرا ديلا فيطالاوهوقمجتملاةس رعأأ را لج) يشن اد (ج)
 السلا ىلع ىلقاذا ىلاصت ىلا

 0 0 مادو سورعلابةولحلا ىف أ ماعلا دهر لاح لبن
 فاو استي وهرمغزتةةيماحا تاطلسه ار سورعلا لاج ضرع اضيأ (ىعما راضي أ ىنءمانه هيدارأو دنع ىنعمب نوثلارسسكب(نين) (ٌيرص هاشيرج تدين تولخ تق زينه اسريغو#اشدشإب
 ؟رنامأعو صاخ درك ه ولج ف ى م هيصةخو زي زعلا نإاهل لالا نركمإل ولما ةرامأو

 يلع اولاصح سو رهلا تضر (:
 ةيفوصلا سرك من( ىعلل) «تاببرداماقحلهآتسردن « تابقوهرا لاح لهارابسن تسكإلل ى م ناطل لاالا سو رعلا عم ىلعالةرل هلا ىف نك اهوأر و ماوعلاو اوما



 ((ةقلا

 [ىاماراسزا» ى م لافت ةسفلا ىلا عجرم ماقلالهأ ةيفوسلا فرداننكللاملهأ

 اراك ديءاطعأ هحورلا ازانم نمو (ىنعملا) هيداددا شناو رئاهرفسزاو « هادا شناج

 |رمعاند,_- ىلا عجار ريهش نيعضوم اف ىطعا لعانتا ىلءاراك د ئءاطعأ هحور رْقس سو

 ماعلا نءحو رلآلاوحأ بتارم4حرشىأ مو رلالوسر ىلا عبجارنيعضولا
 ه تسدي لام نايززك قامززاو إب ى م ملاعلا اذولءةيحبر س4 نب ويمالاما

 نامزلا كلاب ارلك ذتءاطعأ نامزلا لاذ نمو (ينءلإر يب تسدب قالجاك سرق ماقمزاو
 نمو نيثاللارارسأو لزالارارسأهلنيب ىأ هيفعاسءالو حابسالونامزلا اذا

 ةبئلم هيدارملاو لال_جالا ىو :مراس سدقلا مامتيوهو ل

 نمل نعةيراع قم ا ةبترم نال يدلل نامزلا ر كسصخر ةرثكلاةبئاسش نع ةهزخلا ب

 «حوشزاو ربتسديدنزأ شب » حور غرم سواردلك قاوهزوإل ى م كاكذاو
 تاضويفلا نمهنأأرامو حاورالالاع ف رئاطا !ريخلحورلا هيبشتىأ«اوهلا لاذ نمو (ينعللا)

 اًولم ىأر ىرسمنعلاملاعلا اذهليق حور ,رلاغ رعسءاوملا لاذ ىف ناباراك ذئءاطم[ةهلالا

 نائآزا شزاو ب ىب رهط ى م داسجالاملاعل هثيح لبق حاورالا ملاعءاوهوع اضف فاسو دو

 لاذ حورلاغر هس ىأ كناريطللكو (ىدتلا) م« شيب اتشمتمعو ديءازاو « شيب
 ريغ وثمن حاورالا ماع تالإلافلا اذوقكمدر ذإ سرها نانآلا نمىلعاودياءاوهلا

 | صرحو هاجر نم ىلعأو ةدودسحملا قامآلا ناك أل ارعملةدر دحل اةلوهتملا حو رلاثدو دعم
 عمطااو صرحا !نوئلارسك هناجر :د.ءالا ظفانا لع شاملا ادسكلا

 ةادا (نوج) ي«تفابرارسا  ئاطاوا ناتو 'تفارانار و ررابغار م نوح ى م
 ءادا (ار) مورلا وسر دارأو دجولا ىراب رافسو (وررايُغا) ليلعت
 «>ولارايغاءثعهلاىشررمجادبسدجو ال (ينعللا) دجو (كفاي) قيدص (ناي) لومغلا

 تلاطودوبزماك عشإل ىو ةي هلالارارسالا بلاط هحوردجرو اب دسنامعالاثيدحىأ

 الماكرم ا ديسوهو عبشلا نو (ىعللا) هب ىهكردب صودولاسدرم © ىسئشم
 بك مورلالوسرو ريسلاعس رسال+ررم ان دي-ناكواي تشم مورلا لور وهوبااطااو
 ة.رثلانادبم فر مجان ديس لوب هاكر ارسالا !ىقلتوملءالا الباقى أ لالا ىلاعت هابل بوسن»

 2 و تتاددارارآ هدم تاددإل ىم لاغاذواولب انو دع بمورلالوبرو.

 فيلل 0 الاذ (ىنلا) ا

 فراعملاو ةيهلالارارسالا مورلا لوسردوحو ضرأ ىف ع يقاأ ىأةبغتلا ضرالا ىف ىقثلا |
 لاوس اب اذه 2هناى درر نع



 نمل
 :كولما اعلا ميو رابشؤلا وأ ةلاةلحيلا (ىنعلا) م يمرر دسسا يتوج
 نوف نار يوح تفك ه صقاردد تدوح :زآدبأ نغسل ىو ضرالا ىلاثنأ
 ميدعريطلاو (ىنملا) ةبقرلا (ثوف) فيكى عم نيعضوملا ف (وج) م صصقو لاوخ
 قاس الادوولا صفت فتسبحو تراس فيك ةينارونلا ول هلا حورلا ىأ حلاورادقلا
 اهركذناب ةيقرورلا ىلعالعو لج قملا ارئاب لات ناعمتالناد ماما عمىناملظلا
 ةيوئعم ص غب هلخ اد نم رتف بارتلا ىلا بوسنملا بلاقلا ىلا كل مر -رأو هناحاومءاظع
 ناك اههمدعرب ل ىم هتفلاو تبغوو فينك دس اف لو هلا ىلا ةقياطلا عورلا تلاسخ

 ىلاعتقحلا ار ئالو (ىنمملا) #« شومعدلال /ىم دياوخن نوف نو
 دار أوان أالو انرعنوكمال مهنيذملا ح ابشالا ىلا ةبسنلاب حاورالا مهر

 ندي مهعيج دوجولا ىلا مهزارنال مهكي رمتو مهماسهلاب ةسيلعلا هتدارا قاهتاشه نوسفلاب
 هلو نأ انيثدارأ اداءرمأ امنا ىلاعت لون ىوق ىلع ج ورغللةردابملاو روهظالاكر لاب
 ديزي ناعن شوغ «دوردو زاهمدعوأنوفزا 8 ىم لامتر ام أ اذهاو نوكيف نك
 اروفيفاحرلا نو نب ركمتلاءمأ ىأ لات يح انيوف نمو (ىنلا) دوج زيكو
 ىو نيعتلاو ص شتا ةبنلم قاتو اميلي بشت وحولا بناه ةمودعملا حاورالا اروف
 |أرقالمت (ىءملا) مي داردوج معد ءردهتادوز و كياومنو قوستادوجومرب زاب إل
 تفك ىع مدقلا بنام هبهذإ ىروذل دولا ركسعانو فا دوحوملا ىلء ىلاسعت ملا
 قاما لات (ىنعلا) يدرك شاك قصفو ةئسفات ا < درك سنا دخولك شوكردا
 دارأو اع هندعم لعجواريسر عجل ىلاع نا لاقواكح اش لع هيوارسدرولا نذل ىف ىلاعت
 ابان ىبأ مسجابتغك ف ىو ذك ةهئالناكامدعدار زم هعجو هارعتاب فلا سلب
 راسي( مسملل ىلا مثلما لات (ىندلا) < وادشن اخ راند ثروخاب تغك و وادح
 امور عوايوئعماجورع*اهسلا ىلا اهباو رم ةنآ مولع ءايلواللو ءايننألا داسجاك سور مسجلا

 قحلالاقو يلستلامت أوال صلال ثذأ هيلعو مولع ايبنالا تاخر ىسوعو سي رداك ية
 اعلا اي رّوظرونلاهمماب يلع ىلحتو اهل ناي ةرونمتراص تحدي ؟سوشلل
 ةدهد شوك ردزابإل ىع درجولا ىلا مدعلا نم اوهرءان دارأ لحسم
 ىلا ع.بارري مضنيسشلاو الاشوك (شدوك) مفرود كدسدتاديترو+ خررد
 هجولا قرا ملاودما مولا ءارلا مشب (خر) لوي ووضي ىأ ىطعي !هانعم (دهد) سعت
 ةذوغ يكن نعل انذا لوي ىلاعت حلا (ىسعما) عقيمانعم (دنقا) هولا هدارأر
 نمضبغي و ءاشي نم هناي ادهراؤلابى دين فوك ةئامسهشلا هحو ف مبسم س مرجالا
 ةددزأ شموح وك و دئاوخ«ابوك نارا سركمأ »ف ى م اريدقم هعصخ ةمكحب اشر

 ىلع ىلغاذكو

 ةوحا



 باوتااوب لاعتما (ا) بعتلا انها مدارأو ىتح ىنعمب (ان) م هئارالشادوخ
 الو فرحالو ة نا .هسح 47 الب ملكمنملا , يفك ن م ةغنشم ةيمهعبلا ناكسلا من (اوك)
 كرم ةبكرم (وك]) أرق انعم (ملاوخ) ماوفتساةادا ةيسيراغلا مي ارسكب (دح رود

 هلا( نعم ا]هيرهل اوه ميما عفن( شع ل ثم ..(وج) باصسلا ىلا
 م بردا لث.هءدد ىرجأ ىتح بايعلا تذا ف لاتامو أرقام 3 :
 ةمحربد-ىعىتاارارالا عومديراطءالا تارطن سقوءاأل .ب دل نء«اناىهو فاما
 شماغو تشك بقا صوك ع تساهدناوخ هد وح 1 ىم اشيأرافغلا برلا
 ٌضرالا ىل_عرطمات ىلا هت هتدارارثأ ب اصلا مومن ب اصسلا ىلذ هللا لش ىأ اسدبالا ىلا قب دابق راس ابار نا ىلاءة نحل لاوأرقامبدلاهفا (ىعا) 1-0
 هدارأ ال ةم_هاف امر مال ةرظتنمثنكسفارار .اهاطمان ضرالا ىلع ىلةو
 ارغاىل_ءةفك ام هءاهرمأ امل ةعبطم
 فقوتلاودّدرعلا ىف ناكن م لكو(ىنعملا) ب تساهنذك ١ ًامهموا شوكي قه و تساهتفش وأ
 ةالشلا ف قبو مالاكلا نءدوص تلا مهفبالىتحارس ىأ ىمهنذا ىف ىلا عت الاقاناربح
 قلللا نم دحأ لكذأ -ظىد مب وءاشب نمهللا لشي ىلاعت هللا لافانارمح

 09 الالاو هش هرهقر وظم نوكيا ءاشي و

 .ارريغتوا ءأمبال

 ةئااو ىعسلا نم ان رهلاىذللا لاذ

 ناطيشلا اوفا رثموو#ر ءدعدقلا لل و-رلافلاضف يحرلاروفلاوم نا عبج بولا
 نماضرأ (ىعملا] م فنكتازدل رونا هد ج5 2

 ءاشي نم ىدسميو*اذب نملضي فرط دح ًارهودحاولا فرطلاذلاذ
 بهذيو قم !بانج فنكوهو فنكملا كلذ ىءادحاو راتذطدةرتما نينظا .نم مجال
 «ناج سره ددربرد ىهاو غرك ف ىوشم لش انو ىصع ناو دعس دامناو عاط | ناف فرط
 ددرتلا و كلو ,رلفعنوكبتا تنا باطث لنا (ىن لا )  ناجشوكر دا ارنب نياراشفك

 ننجرخأىأ هبعنالىأ اللف هسبم كلور نذاىف ةلفسغلا ذلا اذنه ةئموضتر نط
 ٠ ار ساهاهم نبا مهف ىكاو ىو ةرخآلا باطب ثاعاطلا ىف عساو اي. دل بح رطاخ
 (اهامم) ب طاخجرك ذمدرفءعراض لعن( ىك )تح ( 7 جار شالو صر الاردا كان
 - (شاف) لوعفللاةادا (ارو) ىلاعت ملل عج ارريهش نيشلاو سرغلا :دع أ ىل ىمعم عزبج

 يوم 1



 ممم

 قمل! هرهمل ام ضروىنمم كردنىتحو ىلاعت قمل !تايمعم مهم (يتح) (ينعللا) رهاظاا
 ةعام لاو ىلا متن ةبحلا حو زنذا نمناطي لاوس فالاةسوسو نطفج رخاىأ ىلاعتا
 ىم ةيولالارارسسالا مهف كل نكعز دّدرتل ا نم صاخش ىلا عن هللا ىف تاره املا عم هرماوأ

 ءاثلا عم (سب) منام سحرا ىتفكدو حيو ه ناج شوك ةدرك ىو لج ش 9
 0 ةيسرافلا ماركت (هح)ن ؛ءةسرعلا فاكبلا عب (ددرك) ةصسقلا

 م (ىنعلا) حلا انعم نوئلارسك (تاغ) لوقلا»ان» هم تاكللا مشن (ىتفك)
 ا اع كاردالاو مهفلا دعندةرتلا نم تصلخو ا ذكرمالا

 اىناوملا نم قفل رمحا !نم لوقلا انالو وان ديس كل لوقيف ىحولا نوكيام تلفا
 صوص ىحولاامأو.تانولخملا نيب كرت مردةوهو ىسملالا ماولالاب ءثعربعل او هوةرهاظلا

 ماس بسح نيازج ناج مشحو ناج شوق و ىونشم ءايلوالاوماللاوةالصلا مما أبن

 سما اذهريف ح ورلا نب ءوحؤرلانذا (ىنءلا) هت )
 نماكروصلاسملانذاو شاعلا لمع نذاو امك .خاكا ًاردارب هو ىفام لا ىرو سلا

 اى 5
 هلوشعالىذفا ل اذو ىلاعت هلل قوشأو عوطأ ةيرصنعل ا: كلا ىفوهف ىسمل الا

 ىما الاربجل ا نم لنا كلو ىوولاو كرولا ىف فرسل هرج فرم وذه نموت املا هل 3

 (تسين) اشعل اةزمهلارسكب 0
0 



 نمصض

 أ هءارخ راما اربسج « تسييهءاموجربح نادو روإف ىوشم صاولتا وج الغلا
 ,هجوه ب ماوعلاربجوه سيل نكلربجلااو ىنعملا انهن ا ضرخولو (ىنماا) تسون
 اطولاربجلابةنسا| لهأ دثعو تاغصلاو لاعفالا ديحوت هنعرب علا ءابلو الا نم ص اوحللا
 ىوولا نماهلاعفال ثار ةرامالا سفنلا ثةتربجوهسبلو ةعاطو ةبحم ضحم ضاوذللا
 أربج سيل لاا ذملو سفنلاةيؤرعملوضفلا هماكةوخ هلوقنال ةيصعملاو قسفلاو سوولاو
 ناو سماوالا علخ: 01 طاةساورايشخالا باب هنريصملاموم ذا !لوضغلا سمنئلا
 'مهيلق ىف هللا د نئيذلا سانلا همهشب رجلا اذه عو(ىنقملا] يمس لورد ناسدأ 5 1 ١ ارربج 9 ىوتنم لب روذهم لاملك_ىلعو روبجديعلا
 تك ناشيارهدساوبنغالل قوم |«ةتاقدوءايشالا ىث افح ىلع توعل طم مهتري»_لمصإ
 ال ءانعم (شان) يشالثشك دادي شيب ىنأ سرك ذ © أف
 برغل مهلعراس ةرم صبا و (ىنملا) لبقتموتآ ءاسنم» (.دنا) ئئثالو
 ًأرارسالااوفرع م-+الهربتعيئثال مه دنعو مهمادق ىا. ارك ذراصوارهاط ل بقتسملاو
 (ناسشيا) تدبر ررهوك اهتدسردااهرطت و تسركيدداةناربجوزايتخا 9 ىمةيهلالا
 |ماوهلاربجوراينخاكسبل مهييجو مهرابتخا (ىنسعلا) هللالاجرىلاعجار بئامغلاربمغ
 ىرسلا نال ل ئاقسس تايحلا هاوذأ ىفو رثيموح فادصالا ف دان انت ارطةنانموم نال
 انمانتاكسو انناكرست با بابلا يرق نخ لؤفب هنا سانلا دحأ نعرم.أ ال ىطقسلا
 فراعلاووفعرشل بادآناذ همي ناكنان ىأ دحلا ىرب جاماو د_-ومؤراعامااذه لاقت
 تسدرخ ردن( فد سرد ه لررودرخ :رام نوري تسه 9 ىم لاغا ذهلو دم ىحابالاو

 مغ( الرزب) ريغصلا ءانس مااا عشت 6 جراعمانمم (نوس)

 قامأو راكوراغسفدصلاج راغارطغل امن (ىندملا) لرتساذكوريبكسلاةس رعلا ايلا
 لكون اح اهنافهّنا لها بولت ف د ةبساخ اذهور دراكس او راغصلا تارطغلا كلت فدصلا
 نم ْئد لكم وم ىلءانس> بانا نحربغ رو هلا ىف ناكتاو دا دز انسح ناك! اهلخن دام
 نوخنوربزا هارموةنآثسب وهآفانعسبط ف ىو هللا لاجر مهووقلا ءالؤهو ملم 2
 لهأ نيءيف جراما نءلازغلا ةرسم عبط ىفموعلاالؤ» (ينلا) ماه .ثم داش نوردرأو
 نم ىأ ةحتارلا بط ل#ه لحلا لا نمو مالكل اىلو ةيرمأنلا ةرو هلأ أقم دلاكى أمد درهاالا
 ةريسلا ةوح نمر مالاكةمامذللا ةهج نماسندلا لعأ نيءأ ىف. لا نع ضارعالاورفذلا ةهج
 : . . :.ماالا فراعملاو لمعأا نسحب
 لفتالءانعم( ركم) باطلا ةادأءانلا مغب(رت) ميدو نوح كتم فانرددوردوج « دو

 مدل مجدارأو (هنام) ظفلهبلار اشاأو ةراشأ منان باو فاك اريسكماكنمةبكرم :(نيك

 . مهي



 اأشنلا

 ليلعتةادأ (نوح) امدنوكتت (دوهنوخ) جراخءانعءةسرعلا»ابااربسكم (ثوربب)

 (دوش) ماهقتسا: ادأةيئاشلاو ليلعت :ا ادأ (نوحأ ف (فاترد) بهذن (ةور)

 نوكي فيك ةريسلا لخاد بهذا سجن مدرهاظلا ف مدلل ذهتنأ تال (ينعلا) نوكست

 نالاك ةرهاط ل ماةخانو ىل الرمل حاشإالا رو تم ف روط م هناءاره ا ط اصل اعاكسم

 ةلاسقتسالاو ةيديطالةلاتسالأبالا سيلو هنرا مط ىءقفت دقو ءدحر اش لاقو لال هاك و

 | تاامتسا ممولف تلح داذارا نم مولربجاتالكنمةرهاظلا تالاملا اذكءرهطم

 وكموت9 ىوربنعلاودازلاورفذالا كلا لدم مهتتسلأ نم تير وو ةيهلالا ثلسغنلاب مدلك

 اذهنالمتالتنأو (ىبعلا) م رزديدك نوحريسك الدود ٠ رقتحدبذورب سمك

 | اذك ابهذريسيو :.كربك الا بلق لخ داذا رد قالرغتم ج راختا ف ضامفلاو ,هوسملا

 اذاسهلو اروي احضسا للظالا!هلمن داذا تاعاطل !ندااعماهنان هلا لهأ بولذ

 لهأ يولق نم لفغ نما. (ىنعأا) «لالحرو دشتنر نايثشبارفنوحم لآبخدب ردو
 لا.فساو راس تارادولا لهأ ف بهذاذاامأو الازخراثايقرملاو رايت

 ىلاهت هي رابج لغم مهرمجو ىلا عت قا ةداراب مه
 «تاقتت دكا تسآءرقسر دوج نانإف ىم ولفت |لفملا ةبترعديقم الرحو الر

 ةكرح هنمرهظبالاداج نركيةرغسلا ى نوكيإ ارباع ) يدا حوروآ دود مدرع ترد

 ىم كل ةيناويم ا حورلا هم ىو 'ااطَوْرِرَصقَوللا ندب ف لكالادعب نكمل ثنالو

 ةرفسلا لنادي (ىعملا) يي ليدسل زا دك نابييئاعتسو ل هس درك: هرغ سل رد
 ةهج نمنوكيحورلابه دبنو هتلاهتسا ناف مكاو ةماوبملا حورلاالدبتمالوالب قسم نوكيأل

 ادم. نآوخ سارق نا تسناجتو 00 الا تارا فلا
 ةلاضسانأب أنو حورلا ةوق وم نيبامهيلاراشم او: ةراشا منا [نبا (نبا) « تاج ناجناتوةدشاب

 ”!(ىنغلا) اهجواسورداجلا

 :س:د|مهللاهتاحاب ةيئاورمحلا
 زيظنلا بيطااربغثءراتاذا حورلا حور
 0 ةاذاو لماكتل اولا حورلا حور

 جورلا جورل لست تا حسورلاو فيكس هب حورلا /ث ؟رهظت فبك ةلاتسالابح ورللل سواذا

 للا ةرد_ةقركملا فرق اعلا ىلعف امر هظنةبب رغلاتالاسحاو ةرددلا نمةلوقم”ىأ

 تر ىمالُم حورلا حور نع ىو ةدت حورلاا دكح ورلا نم ىو نا دبالان اك ىلاعأ

 عقيرمل ناكل مني (تشرك ) كةورعابارووك هاكشبم « ناجروززاى دا ءراب
 دياهبدارأوةدحوللةزمهلاوئما 'نمةهطغلا ةيسرافلا ابا عمي (ةرا) ممللا ماةلامالأ



 ا
 مسا(نكاج ةوفلا ى ةسزعلا ىازلا مذ( روز) نم يدع (زارةدحولل ذآ "ابلاوانالا |

 تاسنالادبحو رلا ةوق نمو(ىنملا] ل ددملار[ناكو) رحجلا عم( رحتابإ)ق شن( دفاكشبم .حورلا
 ةوك تامرو زو ىم موعجأ موف فرضتمنأ تالاو ندعم اورلا عمبعلل طش

 هوك فاكمضب بك فسو (نكءوك) «.رمغلا شئ اردناج اجر وزه رج قش
 ةؤةامارفعا قش لب ارفاس حو ردوق (ىنعملا)' لبجلارذام ءاننممنينيب علا نكن اكتب و
 أدياش؟ ل ىم رفعا نم دشأ ىهىتلا بولةالورسعلا لما بروما قاشنا ىف حورلا حدد
 سابك ادحاو سيكلاوهو(تابنا) م زان لرتدزا-شرعىوس تاج « زارتاسارلد
 ةعرس ىأ ىلا ف ةعرلاوهو زانو لارنالا دح اووهو رت نم بكم ( زان الرز مهاردلا
 جورئارارأ سيكس أر باق! غفولو (ىنءلل) ريغالة مرسلا اسم دارأو تاراغلا ىلا كرتلا
 هيلعمد[ندو فاض لاقاذولو وذ ثكىلا لاحت الن كلو شرعلا فرط حورلا تع يال

 ايدك اداردوخ ءاثك سيل 'ندرك تفاضاو انسفنا وعر
 أهان اوةلزلا كلتت مال_!اوةالصل لضخ انيمن ىلع

 ةفاضاناس فوةيرءابةحانانف نأ انلطانراللا 3
 ميدل مويا ةنعالا كباعناودلا اين اقيتب وغأ التاق ىلاءت هن بنذلا ناطبشلا
 لك ار ظن 'لفاعاب (ىندملا) ب نيا تباكب ناديت فب ارامل“ ذو نيسو در هام وى لعذوإل
 نا مدعار انمرداصلا ان اواغلام ت6 ةيجنك نأ مث قا ال _ءفامهو نيلعْلا نءدحاو
 فر باهذلاو مزال فرسا ارا نموذلان اَقَرَهآأ د هو نيعتاا .نم دحوم أ ءامذ
 نيبرمالاو ضب وفتالوربالاولاق م حآلماودملا ىلءراذتةعالا نيولذغالنأو بح اوبدالا
 نم كب اسأامو هللا نه ةنح نمل اسأام) ىلا.غفةدابعل !ىب رطثللع ىلا عت هتبا نالئالذ
 لاكلات (ثولمعتامو مكماخ هللاو) لاقو (هللادنءنملك ) لافاذهعمو (ْكغن نخةثيس
 ةلما عن ليةررمألا لاصخ عاق اوه ةةقملا رهأ دنع هناف بدالا ةءاعروما دو منوكت نأ

 اريام ارم اول ,خانارو وارسم نها اعتقل
 1يهرهاقلخب امن 8 يملو غي ىعملاا ذوو

 ال ة:الذ ادوحوم طسولا ىف قاخا لذ نكي لولو (ىفما)
 |قداخ ىم لاملاو بسك هاشيح نميتاعمدبءلانا اذمولعق بقاعتو بتاسعتو
 دا انلاعفال خلا قاخ(ىلا) يت سدزياقلخرلث ؟املعف ه تسدجوءاراملاعفا
 نانامكق ىو باس الارانب ديعلا اذه ىلعفلاه:هةلخراث 1 انلامت أ واماراهطاو اهل
 راك_مللاةالخ ةيداع باب الاو هللإالان وكل ا ىنع أ دوجولا ىفرئمالاولاتةءاسملساوةنسلا لأ
 ةيقية>بابسالاو طورشلااىناشلا ف اولاقر ىلوالا ة يضل اىلا اويهذ مناف مهاك



 :.ائلوو بامالالوقلا ىل-ءىتيم
 ةردقلا تعا ىدأبلا قلخ ىلا هن قاما نإ نلئاق .ةلزتمملا ىلوال ةيضغلا ف فلامنو رابخالا
 ءلاق صتلارحاش مههذنمو فران: دانيت هلاعن أ منافع ديعلاودبملا ف ةدارالاو
 فياكتلاةدعاف جتوعنا فلوريد ئث لك ىلع هقلانا لاقو نول هت امو مكمل هللاو ىلا عت هللا
 : ,ءارابعةنسا|لهأرووج دئعوهو بكلاتابثا
 اذدهو رشلاوربغلهتدارا فرس ينءأ قزطادصغالو ذعي شار دس دنعو ريثأتريغ
 دوحو ءهلا هسيفوج رامخلا ىف ةسودسه لارومالا نم هلالواخلا «قلعتيال قزجلادسُقلا

 دةءادج ار جراملاو مالا سف:ناكتاوج راملا|ىف دوو ءنكيم ناو رمالا سعت ىف
 مالا سفن فو جراما ىف وجو ميم ل كسص ل ءرداق الج لنج ىلا هتقلاو نيماكمتللا
 معمل مزعلا نعؤزابع مامسهلا نب ادة ءوهئثبشمو ىلاعت هللا ةردق تقل ادو وذا
 ٍباملنمةرابع يكل ىع ملا ىرايتخالا زجل 0

 انلامغأ قا وأ لت هنن 0 ا ا ةداراالودعلل
 فرح قطا دانو ىم لوفي هرارسأب هللا انساها كياعدررانرظتاوبدالا ب احلا
 ةسرعلا«ابلاربكم (دئيلإ ]يروج < مدل دو هءاضرعادتي ||

0 
 لااا نعل فاثلابوفرملا لالا ضر عل ؟نمدارملانوكيف ةلمهملا نيعلاب

 ام-هملاماىلءردةنالو ينعلاوا هر ضرعل !وأ فرحا ىرب هنااما قطاسثلا نال (ب
 امنت نيضرغلا اطيح نوكيىتمدبعلا اذك فركلا نعل مغ ىنءملاىأراذاهنال داو سفن
 ذهلرنفرطلادحأب لاغتشالا أش :نمرب اه دجوم هوك م لاعذإلا باك نوكينأر ديال

 (ىنعلا) «فرط عمدت دكي سلو شنثا قرحز تاع دست فر وعج رك جى ملت
 فرالا نال ةرسيالا ءمءجن الفرخ نع لدغ نءلا فرط بهذن قناسنالا دان

 شيكدابزدا »ف 533 الّمماَعم | ىنلخو !همانادبأ ىرتالدحاو سن
 ىذلانامزلا الاذوهواذهزعإب (ىنعملا) تالف ىاىتسقدو- سبوت .

 » نايت سنىعمو فرح طين وح ل ىم اذ-هاب متنا ماد
 ماهفتسالل يناثلا فو رمله'ةادأ لوالارطشأ كايف (نوح) 4تاودر» نا لام ناجدونو>
 لك (تاودره)حورلا ىه(ناج) عراضم لهفواولا عفو ةسرحلا«ابا!مض(دوو)بىراكتم الا
 دح اونا نعم او فلل ةطيحم حورلا نكن لال (ىنلا) قاحلاوزعبلا امهو نينآلا نم

 تاو



 فا
 !ذهراهداحبا عم لامفالا بك امهودح اوسفنيف

 حركه رآ داو ٠ رسيئادما هج طبح لح ه : ىو لاقاذولو قيال ىلا
 عجارريمتنيسشلا (شرك ) هرخؤيالىأ فلخهكعال (هرادلاو) 0 ا
 1) رغ راكم (عدراكذ) لفي الو هرخريالىأ فشلا انه راكلاوىلاهت ملا
 : .اوالممل طيخرل زا يفرإ

 | مسقلل ايلاو كك ئاوغابىأب
 قت لهق«ىندلاناطبشلا لعج ىناثلارطشلا ىلائالومر ان ذيسلاتذملو دل ثدهفالاوجو
 نع ةرايعوه ىذلا بكلا ربو ءاوغأ ىلا عن قا نا عمىلاعتهق اوغالادئسأ .1نأب ايفخم

 كم مالسلا هيلعمدآ ندي سبدالرظناو ريثنرب غنم لعشأل هثداراو درعلاا
 مد اديس عججار ريهف (وا) هابوح فاد وح لدفزو' ٠٠ انس

 (يىنلاز انلئم|ابوح) ركيولاءانهمةدحوملا*ابلا مغوسرغلا.
 مضلاة/انسشن الطن رالات) فارعالاة روى ةيآلاوانفئانلطانبر ءاوحو مدان
 هلااطعو تيحرامم ضرالا امسهلع تتاضو ةبحلارحة مل فاتر غتسااك ىركملا نيالا
 ةكبشف انعنوففبحلا ةرصش نم انلو انث اني[ مقَنتخأ انك ضبرالاميلاالا هتمامتمالوأطسال
 لاصولا لاوس + (اننرففت )ل نان) لا إ(ًانبتفق#ةنت االو لاسولا نعاننن ةيجحل التحمل
 ةيادهلاامهتليقتسسا اوةبانعلا|.عكرتاف [نترصآتخلا نم نوكتل) لامحلا ىلهتب (انبجرتو)
 ائلارطثلاىف انالومران دبس لأوروبا دعو و رحم عرب هاب ارمأو

 ثءالف اع نكي ل قا !لسعف نسوهذ
 7 .ةنسح نم كباصأامىوف. ىلع هسفئا
 «هررعر وا تدزدوخر عك نآز ازمدك شان .بمازاواهتكردإو ىم لاتانالومران ديس
 (ةنكتازإ فا هانعن (درك رم انديل عج ارريعشةزمهلامشي(وا) بتذلا ىف (هتكرد)

 اوهءاباا عش(رب) مد نديس(وا) اهدا ىأ فارم ور ةزاوغوابنقلا كاذإ
 قملا 0 نم نكل (يعلا) لك أاهانعم (دروخ) راعثاللرغلا
 هملا عما لصوو ار رك | ءفنل بالا كاذداتسالو همذيف
 دعب(ىنعملا) 0 ردو اراردمديرف 1 « نمهنمدآىاشنذك هوندعإل ىم ةفالذلا

 ,ب رشنللم1«ذةسالاونحملاو ءرحلا كاد ليفان أت ةاخامأ مدآ ايمدأ

 ةبكض (تآدب) م ناعما ى دركرذع تذوب وريد هك هلال كم
 داكامأ(ىنلا) باتل« يتءابلا (ىدرك) املا ةياكمل تا[ ةسب رعلا" ايلا 8



 شل
 ٌئثىالناك ىردقو فاض :نوملاو مرأا نم مدا (كتمرداصلا الاذأ
 نمسنك « مشانكر بدا م ديس تفك 9 ى م هتيفخ أ ىأ ابنت هتلمحرذعلاتقوأ
 ىتلاءانلا نمو بدالا هبلارا لاو ةراشا مسا نآ نم ةيكس(تن )6 مشادسن ؟ساب مه
 ارئاعت تالاتبدالا كلر لف تفخ مالا هيلع مدآ انديسلات (ىنهلا) باطما ءادأ ىه
 وات مرح درا كره ىوتم هبدسأب رغموالوشم اح ىأ د' تظفح اشيا انأهل
 ءابلامضي(دبا كو بئاغ ع راشملمف(درآ ) م ةروخ هني ول هئقدرأ كره « ةربتمرح
 وهن بدالاوةمرحلا,ق أب نملك (ىسفملا) ةممقملاءامللا مضت (دروخ) اذكصوةبرعلا

 | ىعو ةيزوللاهتلب ا.ةمف لك أي ركسا. أي نملكو ةباعرل وة صرحا اهتاواة مق
 ىوتم اهلاثم أع لف ةةلايءاج نمو نابسح لا الان ا_حالاءازج لب

 ىلاعتهللالاتنا د ندتاك كناغد
 يلاةراشاك :ربكل ا نيالا مج لات(تانيبشلا نوشيبفلا
 اينالا لهأ نمنوتيبمل او:درقملا سوذنل ا ايبا ش

 .لعإإ ىالبتنناالا نين طلاو لاجرلا نم نيسبسطل] لاوحالا نمتاببطا اون هأ اول ىلخو راثثاتةليخوسأ اهل نلخر نواز املتناخ ىأ (ييطل تايب اني
 ع دي را تالا لاعفالا ىف لوبساك
 3 ا قرف بل دىالاتمتلي و ىملا! 6
 هلا عتب (ىفإ باقي (لدىا) دادعالا نمدج اولا مساوهو ةيتضلا
 زعلاءا,لارسكن(راسإ زيي ءر(قرف) رجالتعناجدارأو هبقعو

 لائم ئحو تنابلا .(ينعملا) بط اسخعرك ذمدر :ءعراضملعف : 31
 ثمرايةالا نمربجلا قرفتو عت 3
 (تسد) مشا فازرلبوت تسدهك-

 .دهكناو) ضاعترالا ضرع نم (شاعترازا)ة فج وكت (ةويتازرل)
 .ز) بط اخعك ذمدرغم عراذم لن فجرت (ىنازرمل) باطلا ءاداءاتل مشب
 ل كان( ىنسعملا) اهاعو اهلسأ نما,مدارأو سعْلا عولط .لدتو رأهللا لو أو«

 ودره و 53 الحم نماهفحرتتنأ ىرخالا ديا كلو ضرناوأريكلا شاه را نم
 الكا لءاو موفا (ىنحلا) يسابق اب نيآدرك ناوساليل هب سانشو>ةديرف شين

 ثتسؤووتم



 كيرا !اذه نم يل سن ديد نا

 اس را اسر تتلو تسع اا
 3 ابتخأ ىوهلا لهأرمجامأو حو د_عوهن شعنرم ارب 5 ةلغ قا دعلاربج ا ذكراكنالل
 ران ,روبجنانأ ل صفا فيك لوغي 0 ا كرا عمبتارملا عطةولاملا ممم
 نأ /لوعيتاعاطلا بابل

0 0 0 

 .لصالؤزحو هفراكنالل ماهفتسسالاو
 الاودانالا لو يللا فالاو

 44 0 ”قزحلا42هو ةعسور ادئمالاته مسهطي و
 نمنح أ ناجمو دوش ,لسفعلل بوسنلا ثصلانآ يضرذولو (ىنعملا) م دوب تدق دشأ

 ا 90 توه ىدلاثملا الاذلر

 تس ا
 ا الزان 0

 3 دارسين

 مكسحلا ىلا .«نءهللا ىذرنيثموكا اريمأو هو ا ذ_هرمع ةيلعامجلا نامز ىأرابتعا ةواكرا دم

 لوسرنألا ناساك ةيلغعلا ثاحنالاب هعم :راسمهىأرارسالا ظامنك ل هج تأرمع
 الف مكمل اب[ ىعسا ذسهلو بر مرعأ !ةاهدرمرجاًارمذا الاذو: ةيحور 5 مز لا

 انآ هسعما لدبأو لفسلا ب



 ققأامل (ىنعلا) مذ ث دع ردد ثلهجوب ركمللاوب« ناجىوس دما لفعزارم نوجإلا
 قبول و>ابأ هدف مدسعمل اوراس ىدن هاوس ورلا فرط قزملا لفها! رمج انديسن
 لمع ىوسو سح ىو 6 ىوتثم حورلا,ةلعتملا ةيولالارارسالا نمعرحوةلفغلا ةية صف
 بتاج لسمجوبأ ىأو ون (ىعلا) ي«تسلهابو انا تين دوخهح رك تلقوا
 1 | ةيش علا ذاوملا ف مكسااوبأو يون دلاروم الا ىف قق دم ىأ ل ءاكزملا المعلا ملا

 ةنايدلاو نبدا نمهلريخ الهنالاله اح حورلا ىلا ةيسح لاب

 لعام انعم ع جقلاوبا بعا نآج
 امهزواهتي البلا ىلابيسلا نملافتناوأرثؤملاب رثالأ ىلع لالد:#اهنااما سهلا ث حنو
 كردالءال هلتمبعأوأ بدلا عا جو رلاىلا بون لاثحمااامآو قمل لعل
 هلع لكتام بئاحتلا نمره رارسالا ىل عل طاو راتسالاهل .*ك اذان ىولارونالا |
 لاذ لوح مومعالل ةعلاو ىلاسعت هند نم :حورلانالراسرالا كرد نءز عار نسلالا |

 (دنآ) يىضتتمو ومو رامومزال « ىضتيف يادامتدمانابءوشإللا ى م ىجلا
 ةعباثع*ىغت سابو ىدهلاراؤبأ باه ايخ هه قتيل انعم لا أ (مامن) قأءانعم

 لاعفالق منا موزاكموزلمو مزال ءامعلا لئالدلا نم يبول) ح و رلا*و أ ىجلا!لهأراونأ
 م ا ثعب نان يَضتةمالو فز تعلاكن انا هل قيبلودابعلا
 ؟ا نت[ ت اه اء كيتا نما دجلا لهالزال

 شاك اصع وج ليل دزا 5 ١ ب هكمنازإل ىوتثم هتاعولادملا

 ليلدالجابتحالا مدع ن عهبنك اصعلابح اسءانعمىبوك رت فصو (شك اصع) هيد ةادأ[نوج)ليادلانم(ليلدزا) الوعل اطىأتسغزا) قارلا (يانب) مت

 لام ىلع ةيلعل ا ةريضملا ىف ةناثلا تار ءالا بل نم ةرابع
 هر عمالو مل اطو غراب مولسعلل وبان لعلانأب وريشو أر يدخو
 .ْ! مليلدلا ىلا لةامال نار ونب ريصبلا ىمعالاوهو اصعلا بحاس
 !جايتحا 4 سداونيقبو:دهاشم بح اص هنال ةيلغعلالئالدلا ىلا4ةسجاحالعتلا
 ترا دكسامءزاوامءزا ىوتنم قاراكسباعما_!!نالسايقلاو
 نيرا (سز هينا[ وج) (ت قارات
 هو اسالابحاسنمواصعلانم غراف ىلا هلارونيقارلا كلاذو (ىنعلا)

 هاو يك ئشلكت وهو ريدقئثلكى عدنا نا ده اشي هنالاصعلاكل لد نم



 نول

 ىربكلا نيدلا مخ لافو لاح مكتعمنردقو هلعال نبال ىواض ملا لاق ( ملك اغبأ مكعم
 ىونثم لاق ذهلو نوريمتمايذءالعلاو لقعلاب ةيعما» وه مكتبك

 أرعاظلا بس <نحخ(ىنعلا) مح دص3نوريبهبءدق نازاام . مذماه صفامركمدزاب
 جرخن ل ىأةسفلا نعانحرخ ىتم نحف ةقيمأ ارابض اب لاملاو ةصقلا ىلاانعجرانرك ة امد
 و تساتنا دزنا يباله رتسصإل ىونم انك لاح ىأ ىفو انهجوتام نبأ ةسملا نع
 ىأآتسوأ ناديز ةست وانتا ديزو مذ لها انينأ نا(ىنءلا) «تسامتاوناتا مجال رو

 انتناوياومف معلا ةبت ممانتأ ناو لهما ةسبت يم نم لأ هللا فاعلا تف
 ةطسلقو رويحو رو رسانل ل صحي ىلءالانتنراةءفانر وصقوا:ةرغىأةز .

 هلع كلغ الاس لك ىلعف ىروصلااناويالا ىف انرناك ىلا عن ءاوبا ىف اترنىأ تسوأناويا
 بوتات يب باودر ىوشم لاوحالا نملاصانم هتردقو
 ىلاعت اراك ن2 موتلااندتأ ناو (ىنملا) همي ونآتسدب
 | نءو ىلاهت هنن عسجارريعش ىو نم" دكر م ( ميدو )نيروعسمم ال لاصق هحدموهتسق ىف نت
 امدخعرو « مس دق زرريرأ يب ركب ر د8 ىو ةياكملا ىه(ناتد) ملكستلا ءادأما
 ىل_ءاتءو.درطغقز رلنأولماباصع ءاكيلا انك ناو (ىنلا) » وق ربتامزتا

 بانها تامنتيفل
 اذن هرونب'ىضن ىلاعت#أ

 اموىلامت هللالا
 هذهر انيقرهملىاعت هتبحم سكعو هةر ذءا او لسا انينأ ناو ىرهثا |نكساو»

 ميكاج يو لاةةراشأاهلاو بئارلابس < ىهلب رابغالا بست
 ناةدحولارسبلاىلاب (ىنعملا) معه حل

 بيذعتلا رصف افلا ملاها ١ ادهىف نوكن نم نذ فلالا ىهو فورمار
 ةلاح فلاالا لم نحن ةقرةللا فر ةنجملاوءالرلاءانعمةرهقلاءابل ارمكم ب عيان

 بح نكل نكرغم ىرو هلارابتءالا بس انك لو تاكرم ا نع اخو ةنكاسا
 ةذك ائيشال-مالادبأوال أ عيه عيهءرس هللا :ستة لات كلت ئثىأ اسخن تاكرملا نعةيلافلا فاالاو ةرثكستااةلةحلا* |هسالا بر وظمب نيدو ةعمانرمص لبانل فرت لة بذا
 ةسكعو مف ا: :ضغناو نينار قربو هذا :كك ةناو هتبفازرباصتو وفا كينان

  ىضتقءوهف تاكسلاو تكرم ا نما.ثيةرهظامو هتبناجر سكعومأ 1
 امو مكمل هللاو) ىلا عت هللا لاقتاءاضالا ملان-ادردوتلا مهلوةرساذهومناةسءامسأ



 اهلل

 ةروسفلانك مكنال قمر ا ءهوتمو كلامعأ ن ءىريكحصلا نبدا مهغلاق (نولمت

 0 ”ةيعملاذهذتانانملا

 ارمعاندبسنممورلا لوسر لاو تاس فاه مسج لكوبنيايحا
 كونلم نيطلاو ءاملانملساسحلاسحلا اذنه يف حاو رالاءالثا بسن عمتعهللاىغرأ

 لوسرعمساا (ىنعلا) يديددم[شادردئنشور « ديتشارن
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 روف نمءايسش هيلفىفرهظ هتاماقمو كول فا لاو اونادباللحاو رالا لوزننم
 خراف تشك باوجمهولا

 | ىسملالا قشعلا تابذج هلذخنأ نأن ىحشدسفن ا دثمو رلا لوسر(ىنعملا)«باوصراواطخرا

 ءاوصلاوأط ملا نءاعرانراسو باوملاو لالا نءاضبأ باغو رارسالا ءاطغل فشكوأ

 ءلساإل ىوتثم ةوغصلا لاك ىلا يهنناو قارغتسالاةبنرمقاوأ

 تور( فملا](عورش سرد تكسر« جر
 ذلمو أهت ءكح نع ىلا و!اعرةنكلواهزواتو عورغلا نم

 لماكسللو لاك دب هلاوؤس ناكو ىلا ع: هءر وامر -اذوذب دا .-الاةبةرااراعثاعرفلا

 ىابنيردؤاسداسح و« رسودوتمكحش رف[ تذك ف ىو لك الا نملاو لا
 رسل اوةمكملا ثناك املامةر محا: ديمو كوس اس اذ هاو (ىغلا) يردك

 قاطظلا فيثكلا مسملاوهو رد كتلا لسجملا ف فكرا 'راكاعو رلاوهو ىفاسلا لاذ سيح

 قااسلاءاملا(ىنعلا) مم دّشنادبا  :بقامنإج « هدت ناهي ىكردفاسبا ىو

 ىوتثم ل والا عارصللر سغمىفاثا!عارص اونادبال ات دن اصلاحورلاو نمط ىف

 |رمعانديس عممال (ىنعملا) ميكي «قرح دنبار* يىكيم قركش رت تنك و

 نم ف تسع ازودعال اعيداية امهات |مو رلا لوسرا لاق مالكعلا اذنه

 ناجديدار سك كبل « تن

 . - اون ىت فرت ىنعملا

 هية فرحلابىلطملا ىنملا تح (ىندلا) جئاردابوت5 دل قرح «آرداز !؟ىعم قدرك
 تقامهتطساوبو ةملكل اوهو فرح ابسغ:ل اوهرىوهلا تد.:تنأو ظفلل !الاروظيالغال
 تلعن(ىنعلا) مدرب ردم ةئافزادوخك ون ٠ هدزك ناءدافىارب زال ىوتنم تماكتو
 ملعتالبومت تدل! فكلحو ر سدح نمتادوه تنأو :دئاغل لج المالكلا اداه تأ

 هدا



 انيقروطظىذلا لاذ ىرالئ وشال: دئانلا هتمروظتودلو>ىالا نامل لاذو (ينعلا)
 حورلا سلا تدان ءتالفيكف ةدئاغلا ظفالا ىنعملا ترام مهفتودهاشن كاف

 7 نارازهدصو كب رهزا تس دنات نارازهدس ل ىونشم منندبلا يف

 اهل اعالوطتلا دئاوف نا تلعاذان ليلقت اف اهدنع فول ةئام لك
 ولا ة:ا22 اهفىربالةيفاصا ا امزلا ال ندبلا ف حورلا سس >دئاوفةءاج
 ملعاوايفمتاةصروظيلدملا.حورلا هتلاردك اذهاوابفرم انلاءحورهظيلاهرهظاوردك
 ا تتاتوزعوج تالت و كو نأ
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 تنآو (ىنسعلا) متداؤىرأ لكم ردا ب . تسافر وزع 2
 نأبحاورالا لكرعط قاد أ:

 حاورالالاعيف ةوقلاناكا (اهنعإ 3207 1 اورام ال
 كاوأو علام لانه راما انما :ةدنانتعاصملالا ورلاىأ اهنا و
 البلا ىربكلانيدلا مهتلاق (متينول متلو لاتةكاةرَورسف ىلاعتهنلا لاق دها وأ باو
 فلأنأب هتردقرأ هللا (امو) تابيوأءرلا مركب ناضتمالا د_:ءوبهذال بهالاكة نالوا
 ناعمتءالناتضلاوةداض :رالارسانعلانمبكر لا فيد كلا مسجلاب :.اطمالا حورلا

 دحأ اهلعإمل ناسنالابا رتةّدشعمحورلانا (! «) ةاب1ا بيس مسجلا فاه شر ناكمذ
 لاصفنالا لأ الو لاصتالا قوذم«ترلاهلاعف اا !+مو) تيكبذلا مسجلاب | 37
 أرمثلاو أريخلا لامعالةيرصنعلااةأشن اذه ىف اهتلياقر دق مالع !(اهنسو) تاعتيبااهئيسحبا

 فراعماهيحايرتاءئالببساجنا(اهمو) هتيلباقرا لن ابيسبلاستلاو.يملا عاف ذا (اهنمو)
 برالتاءاطلاو عوج رلاوةءانالا ببسي فراعلناسذالا بلت ضرأ قفث أطال راهزاو
 لج الثدبلا ىف الاخدا (اهسو) رسمات ءةلخ دنال تل ترش نماجا« بارت موروذلا

 تاويق
 11 لوعفملاةادأ (ار) لوغلاوه( تنك) 1 !لهدوبرو



 (دوبرو) رشاح ينج( وكم) تاك اماهانعم ىذا !ىفال(دو ن) طرعشلاًةادأ ةيمدشلا فاكلا
 بالا ءانهءرشام مآ (وج) رضاع ممأ الرتا ءانعم ءاهلا ارسكي (له) ناكتاوا هانم
 نم تل ناك ن او ملكستال دادس اب حورلا قلعت ىف سيل تلق ناي ةدئاف لو هال ناكاماذا( 1

 ملاعنمحورلا ىح نان طتل ايئلرلع هنادحا ىلعركلا بلطاو ضارتعالا كرانة دئانشلوق
 هارأ اذا ملكستملا نانت اكل اوفو رحلا فور ىف دارملا فرصلا ىن هللكب ل 211 ىلا ىننعملا
 لك * يمت سقف: دئاق» ذ هو ةطساولاه ذهب هر هطأو ةلكوأ فرح بلاق ىف ههشو ىنعبراهطلا
 اذك ىتسعمىلء ةماكلا تلداكن نحرلاس فن ةطساوبالا ىانالا مانا ذه ى امد ىلا ور
 ورلادجف .٠ ةويلدركر ,قوطت ادب ركشل ىونثم هثموفافراعت كتاف لاقل

 نفع سفن لكى ع ضر قوط لامن هف ارك نلف (ىنعلا) يدوب درك شرع
 داس الاملاع ىلا جاوب ,رالالاع نم هيىفانأب دبعل اىلع هللارا ع ةرصضنالب اعوذ اياع م أ

 هللا نتسااذاهسحو ضيمعتالو لآ دج ريغ نم دبعلا ىلع ىلاعت هللا مهنرئاسب 2
 نب رباص' ني رك شل !نمهنا مولعي رهدابع ني هاثعم هرهطظبل نحن اوءاليلا عاؤبأ,دبعلا كلذ
 (سب) هب سا 0 ىو

 (وج) ءاريلاءاقةلزنج ةيسسرافلا “بلا عتم

 | ضيمحت ناكنا (ىنعملا) لكلا ةفمهلا نيكل اسكت كرش )
 ماودهل ىلع ضماس هنالركشلا ل :ءدأ لظاوثيستراتلءالا اذه طةاركشو

 متغب (رك) ووك زل و اماررك اركرسإ ىوشم
 ديكلاف(ركجسد) ةنايالااهاذعم ةيرعلا*آبلا عد (هب1) طرشلاةادأ ةيممعللا فاكلا

 ةيرماءاناردكب (وش) لائاوواكرم لالا عجار ريمشراو نايبلل كن مةيكرم (وك)

 كسل نوكينا رشأل زف هيلاالوسو بلطب و دبكلا ىف ةئابا لذلا ناكنا (ينعلا) مآ لمذ
 ناههجو ضحي ىذلل ل قاذك د بكلا ىفا ل هوتي ةماعلا: ةطساووو نيب كتكر سرب هز تح
 :مىتح تاعاطل اوال طلخا باهل لار اوحأ ىلا لسوتلا تدرأ
 لوح ٠ 0 قم بلقلالاوحأ

 0 ةيهراقلا ما مهب

 نم جرخاذا عال ةاارج لّءأ ء[طلتاو طب ارم سيئر عشا اف(,
 وهب ديرك هريمذ ى ا عربعيالروشلا م طاناذكدعاب 0



 هوفر عمدا ورمفلا ىدنو اهنا سايعلاوبا لاقو رايتخالاو ضارثءالا كرو راثيالاو
 ريعفلاو اددون هفقنل قا هافصتسسا نءىفو هلا لاس مهب قرف مهضعنو فوصتااةيادب

 فوصلا سيلبو هسفن ىيصإ نم ل ءاسش سن> مسا قو هلال ابرغتهرغق فهن صتسا نم

 ةيفوصلا جام م_هطعاشمو مسهريغو قولط او قول او ىشاكلاو ىولوللكعاؤنأ لعوهو
 تان فاذه مةيردتتالعاعم ساعلقهناعم ساس نادآرآ نمئعمرد# لاناذهاوأ
 نوكلافوستلا ىاوهلات د ينحل نة فوصتلالهأ عم سلعلف هللا عم ساكن أ دارأ نم

 .التا درأولا عمنوكي فوصل !اولات منان مهالب هللا عمسولملاو» كلا لاقر ةةالعالب هللا

 قاتل رز« مايرد رد كتل وسعنا »ف ىوشم لاثذموداروألا
 ىنتلاةادأ ةههلا نونلارسكم(ىف) أ تف زد

 لوسرىلاعيجار ريم نشلاوهل قب (شدنام) را اوه :تفلاءانثلا ءابل

 اهيغوم_فننمبهذمورلا لوسرالا ذو ( ىنعملا) ربخناوهوةيمهملاءابلا مشب
 نم ةٌءحلا بارشى هىتلا ةيئابرلا فراعم او ةيهلالارارمسالا نمنح دفوأ امد بريش هنوكسلا

 فءيلا لسرأاممورلا لوسرىاهرطا نم بهذفه:ءهللا ىغررمتان ديس لماكلا دشرلا مه
 تردةردناهلاو# ىوشم قارغتسالا ةبتسم ىلا لصر .الوةلاسير دل ىفلاتهويب

 اهلاوواناربحامراستلاسىلالصو ىتح(يتكا) يك دشء اشو ديسرا هبا لوسردتا ه دسم
 هنعهللا ىرر م انديسروض> ىلا ىل/لاثم لإ شو مورلا لوسرألا:نافىلاعتنلاةردقف

 تثكع رزمدما نوح هناد ٠ تثكرمع .يوديدلا نوح ليسط ىم هلاثماناطلسراسو

 فاك ارسكي (تشكو) تييلارخ يف دكر راَسماتعتتفاكلا مشب (تثك) تشك

 ةيلاوليسلا م-اهنع عنروارع راصركأا نأ سوال ليسلا (ىنعلا) عرزلاوه ةسرعلا
 فوصتل ال هأ بح اصمر مزالءاذكومورلالوراذك اعرز تراس ةعرزلاىلاتنأ امل

 مو تت زهد هنأ: رست اوباب نات تفاي قلعت نوح 9 ىم لائم اذلهدبأتلو

 بلع هللا ىف هرمشدلا إب زيك قلهتالل (ىنهملا)
 أن مارح «تلاحتسالابحر اس داما تدملازعسملا بسلا اذهبي

 باطملار معلا (ىنلا) ب ,كراواوا فال تاذ « دّسرانىادن نوح عزيهووومإط ىو
 ةرؤئماراوفأ تراس ةيئاملاتل!تاذاموم دحاو لك ت اذا مف احم ان راثاءادفا راسا

 نكبديداخ [دشفان تدك ه تا دبدردادشنوح هسالتس» ىماذك اهءاضتسي
 لانه ارلاراس لسمك ىأ نيعالا ىفحالسالاو نكمل دعب مك اارمجر اسال (ينعلا)
 دادعت_سالا بسعا د_هوازج لامس اهنارا .ةءاباربدس وابئار قوم ا لمكسلا بيس

 دوحوردو دش هنسردوخزك دمنا ثنخ ىاؤط ىم لوغيف دعتسملا يدا اذهلو ةيلباقل او



 لأتإسو هبلعهئلا لس ىنلاْنأ فيرا ثيدحلا فدروو ةفراسةعيبطلاوأ وم ةبصصاا نال
 ىرخأأ ةءاورىفوءابنغالا مالا هيلءلاقهثلالوسرايىوملا نمو اولاف قوملاةسا اح وكاا
 8 انالوموان ديس لوغبف نّوصتلا لهأ نما .دحادمتهتاو ليقداناينلا لأ

 تأقلاىأ ثرر

 0 - اجاىاواسنارتتسمو كم 0 اس خطاخخا اضالااًذسيف
 نيذملا*ايدنالا لاوح آف سو مظعا |نآرمن كاوحب نآب

 98 « ريب كارقةنو فارع روإط ىرم 2 رع فيلا «اريكلا

 اك الر. اةريغ نكهات رم ناو ( (ينعلا) م ريك دمارابلوأو

 ب ول ى)ل#ةث كيلا !ءاوالاوءاينالاتيأرثلن ا
 اريل أ اهاثعم تمهنوهص تتار نإ دتاكلتكجلاو (ينعلا) صرحت كنت
 اذاهنالنوكسالا ىلاج ورم باطوئدرالف هيب وم لاتوامشا دوحو ص: ىف حور

 لعو نيرهطتملا بهعو نبا ,نيلاظاابععالشاتا أرق

 الاسالمع ميلف .راقلو بينكي فرابعمىف اولا تاجرد لكذو ىلا عنةلوةى تبرد

 لاقاذهاو سوولاو ىرولا سور# هسفنىأرو ةلوسرو هللا عاطانا د أ هرتدابع ل ريشبالو
 نال (ىنعلا) مب تسيتادانزا سردي خا « تسبنا دز رضاردلو' غم وشما
 ىونثم دعامثم لوج نمو هف نادتزلا نم ص الملا تلاطب لنا "يناديز ص خلا ف ىذهارمطلا
 حاورالا كو (ىنعلا) مذا ءتساخكربسر دا « دات سرا ممتازا كودو
 ىوتم ةيد>الا تاذا يفت قي رطا!نمةلالدال وقال ءايرنأ مه اهساخنا نمت ماعلا
 قايجراملا نم (ىنعلا] 4 اززةسرءرك « نيدزديآناشزاو ورزا»
 نم ص اللع قي رط نا بالطاناثاقاعلا ج راخ نم نيدلا بناج نم ىنعي نيدلا نم موتوس

 ضصاقنك 292 0
 باتي روك نا هيلارا لاو انصا اذن يمالاص فلا اذه الفلا نيلاطا

 تلا تحي فا ناراد مو ردت



 اهلف]

 رطشلا ىف لاقا لولو دوجوملا بن عممل عفن الهنوك ةهح نم قوم ا مكح قوه نم ةرشئ اعمل رثوهوأ

 ةقفايمانلر سيلا ذاو ليقتافصفنلا نم ص الغل ةليحال ب رطلا نهر بشي نالناثلا
 ؟عابناعم صولا ناو دصلاب مسهح اوراب لسسوتلاب كيلع لرغيف ءايلوالاو“ ايننالا
 | تانآنءوهغتو الع تامل اعمر ظنون يمني ف هراون نم يام سكعبل
 أو( ىنلا) مرا مئازادننكنورسازا ه رازرارئرا بروججرار شب وخال ىوتشم
 زو انيزحاعجوتم هنم ىبنا ظزرمو | ةعض لسفنل لعحت نابت دبلا صفت نم ص الفنا قيراط
 نادبالاصةقنمقيضأ امهنيذللار اهتشالاو:رجشلاج راخ وحر ىت>اب ويعم كسفنا

 (ىنلا) ع تك قيما دنياي ررد « تسمك عدن, ولخرا عاكف ىوثم لاقاذهلو
 8 0 ص ٍقراههتشالا !ذهو لوم ىسح مهدنع نعتلاو رابتعالا نادجوو كح ديف قلن راهتشا نان

 رو
 ار دولا ىلا ةراتب بهذ ىذلارج اتا هت ناس ىفاذسه 1

 وكيل لن ءوعفاموولاةامودنهلا ىملوط عسب ىلع ىلإ -ةرامقللباهذ تقول ثلاق هصفخ
 ارواوناكرزادوبإ» ىء ىمحع هظفلو نتن الملك رو ترم يلبوطلاو كل انمةيده
 ناك( ينءملا) ىشاممل ةياكمل ةسرعا ابك ب (ةوب) يلو وألا

 قوس دوك ل اساررعس نا رز, انو .ىوشاةسوبح صخق يف :دبح يمحو هورحات
 فرط (ىوس)ض ام لعف(دركم) كرادتلا داما .(نإي) م دركز اغ ؟ندش نات سود:

 ىوتشم دئهلا فرط باهذلا ىلء مز عورتا اتا كلرادنال(ىعلا) مزعلا انه زاغآ)

 نوكسوءاهلاعمب (ره) دوز ىوك مرا اةحولر حايك 1
 ىنايعع (عرآ ) ماوفتساءادا ةيسرافلا محلا رسكم(هج .راخلا( الزمتك ) طكىنعمءارلا

 هلقيراجو مالغلكللاق (ىعاا) ئابههْلاةم رعلا ىأزلا مشب (دوز) لقومه (ىوك)
 ا ع ىمر هعاولق هين اب ادولا نمش ىأ ءدوج نم
 ال !ذوادام بل «براوو الغ نمدحاو لك (ىنلا) هد رمل كادادبه دوار لج

 ازاورزع «تاغمراىهاو>ه>ار ىلوط تفك و ىم ادعو م لج ىطء ا ءلخ نسم الرا
 جذل سيب عكا يلو شل اال (يندلا) يي ناتسودتم طع

 | كلن تااقىنسعلا عنا نملازوك ىبستوح ه تابطوطابغاكىلوطنآ تنك لف
 الئاقو لاح نم مهلاثيم نك م هارئاد ىطوطلا عمل دئه!اوعو راكلا لاذ ف4 ىطوطاا

 ]|| © تال سد ردناملاىاضنزا ه تسام قاتشمىلوط نالا نأك ل ىوتم
3 



 !(ىنهلا)
 «تساوخ *راهرو هراحامتزو ٠ دادومالسر ادرك اعرب ىوثمصخغلا

 نوك ١انأو تأولفلاورمضالا ىف تأ اويركسنافاصناو لادع مكتم تيلطو مكيلع تاس (ىنعملا)
 يدم داش تنك ف ىونشم صالغلل داشرا ب رطو ةلبسو ثبلط مكتموو

 تومأراحور )-أ نان ئالمهل لف ثلاقو (ىنلا) ي«نارتردمربعاع 3
 «تخردر ىه ردامد وك « تعمدت رد نءكدشاياورنبا #9 ىع قارغلاىفا
 ةراتور غلا ىف :خئأو دبدشلا دوغلو ديدملا ! سما ىف اذه نوك 1 ناي قئالا هو (ىمأا)
 فاك ارسكب ز وحب و ضيعبْلا ىنعم ىه ىتلاءاكة مفخم فاكلا فب كنا ىلع راجمالا ىلع
 |راكستالل ماهقتدسالا نيتلاملا الكل ءو راصتالا ىلءرشضمللا ىف نويوكستىنعملاتوكيف تايوال
 خيباشكملا نم نو نعملابلطو ءايلوالاوءايننالا حاورأ نم دادقسالا يف كولا ةئساذهو
 © نآت-اكرداعو سوح ردنم « ناتسودىانو دا, نتجنب ظ ىوتثم ماركا
 قرتناو سمملا ده انأ نوكسحأ مهئابحأب“ ابحالا روكي دك (ىنملا)
 ىطوطلا نال نءةلاكم اذسهو راهزااعازرأودرولائاوربنيمعئتمراس .ثالاناسغأ
 خرم نارمرم ىوبسسلب هرازعرم نيز نامت كاديرا د9 يرسم لالا ملعتا مذ
 عجن اهيوادتلاةاداىا(تاهمىالاورك/دتءانعشوكت ذ 3مم رضاسمأ (ديركدان) داذ
 .بااراثملاوةراشا سان ا اسك( ننال زتبكتت نسر: دءاق ىلع يم ارستحسعي هم
 ف (نايمرد) حابسلاتقوبرشباهوهر دج جرمتس يجي مال )الاب( داز) ري (غرص)
 قاشعإ (ينملا) ةبلغلاو ىلع لديرار ظنا ن ادرولا نات: هبدارأ(رازغم) طسو
 ىنامورفوثءىأدرولاراصتمأ نيبتانت بلا طسوح وبصننيزحلاى !بااريطلا اد ءاوركذن

 :ةءبلطو ركساذان تادراولا بارت ب شيتا دهاشملا نان: ىف

 ل ادانسيح ىف يهءامدلاءاضق نمل

 وم مءابحالبابحالارك ذل (ىنمللا) ب هداغ « دوت رهماررأب
 فائاأو فهقشامل قوشعملا ىأ نو:هلارك ذملاو ىليلرك نما الاذناك اذا صوصألا ىلع
 مروح اه>ذ5 نم « دوختوزوم بنا برج اا ىوتثم ةغبطفاآ ةئاميىل .ءاو
 وهو سرفلا: دعاقىلءفيرح وج (ناغيرح) ىدانملاوءادنلاةادا (ىا) يدوخ توخرب
 مهب (ثي) ىلماعم ىأ ىفب رحنالق لامي برعل ادنعو قد مل !بحا ماء« سرفلا دنع

 مكنوزومءانعم (دوختوزوم) قتلا بورحلا انه هبدارأو مب
 (ميوخ) سرئلاة دم اتىلع دق عم (اوددت) اناءانه مرا



 مكيوبحمءاقدسأ نأ نماي (ىن»للا) ىد (دوخن نوخ) هولمملا ةبمعلا"ابل!مشن (رب) برشا
 نوك نا مكب قيل له هتلصو ويحر مب رشوهئتب ذىلا حلو مكن ال دتعملا نو زوملا
 كي ىم لام دح اولا ةلزنم مهلالزنم ةلجلا نع تغتتا امك .اسادتا بر !قارغل ا ىف

 ا ( عملا نمدا دىه د5 ىهاوح ىمهرك ه نمدابر نأ سون حدف
 ةبجنأ باريش ةدحولاح دن نمتم رثناىأ قحو ىلا ادع يرطما ناتدرأ ناام دن قوشو
 زيبالاخ) مير لاخر ةعرج ىدروخ هكوج ه ريب لا: داتنادام يل ىع ىتستتالذ
 حدقلالغسأق بارشلاةلضنوهو (هعرج) رففلاىأ بارثلا لخان انعم ىبكرت فسو
 وول بار. برش ال ةين ام +1 قابلا بارتل لخ [نلا طقاسلا ا ذهرحسح ديو أ(ىنعملا)
 ن مارال سك ء ضراللو لة١1 فض رالاكى : ةعرج ضرالا ىلسعقرأ بما
 كاره اظلا نمت متلان لماك لا ىلوال هاطخ ةلام هنأ دوهاكهتوشد تشاو فوط كرت
 لايم ىل الزئرردح اوةيدحالا ةبتسم قر وظلاو ره اظلانا ىف ةراشا ىلا ىلا ىلتلا نمو

 ىلا لزنتل |ىهو ' ىرخ "الا نو م هل سيل ى هيلحتدي زئاتلا ةبسسنف
 ةياع هلو فو هارت تن أكمّللا دبع! ملسو هياع هتف ىل لابن

 ناكم .ةربط منا مول مو هننادسجو مثفاولوتا خان ىلاعت لوقو كد أ لبق ىف للا ثا مالا
 أنآ ب هتىا ىرتثم لان هب زنة سكتلا يدوس نمل ءاككلاو هتيم هللا هجر ناو
 راةةوحإبا ناىاهدعو ه وك كو .نآو ده
 كن ماهفتسا ئيعشولا ف ةسرعلا فاكلاا

 َمَمْلا كاذر دهعلا كاذنبأ

 :د رعلاءابلا تم (د) نم (زا) ديعلاوهوةمرعلا
 ارفتاكتا (ىنعملا) 21 رانا تااودسلار رست
 :ألامملاو ؤولحلاو وامل اني رذلاافءىدااىلاّتأسأ اذان

 تاجزومامتناو « رثب وخلو زون ىام-ىاوظ ىوشم بايرلاتوسعاصس
 !ءاتلا ميغبرت ةودلانمنسحأتنأ الؤافحو كرو

. 



 فيكفاحورا ماوقرتكي نالدوطع ءاغ هوقو داهم اعف سحر ان ىه ثنأ الرا
 قوذو رورسوه وش ءال هع ىألا ل فشعو لنبح ةبيصم امو

 ارا ىوشم هتملاحا صل ضسر دةيالثلا هو رورسسرعب فيكن مشن قا هنعرب هال
 السم روج ىببحايو (ىنعلا) ب وتروغ دبات سك تناطازو ل
 كمركر ك نانو كنبع فيكف هروغ لع دسحأأ قب الالحم ةفاطقلا نموار دق تاوالخلا نم

 تب (رراب) م دتكرتك اريزحنب'مركزو ه ذنكر وا داك مسرو نط ىم كناسحاو
 قيعملاىديحىةذسينافاخأرح وأو تا (ىنسعلا) قي دصتلا دعوملا*ايلا

 و د شفطاربور تري معشاعإط ىونشم ىلا كلاذو ىف هروملا ذه زاب همركو هغطا نمو
 فوكو قو لاو ماب هرهق ى مو هفطل ىلع نا قشاع (ىنما) ب دضودرهنباقشأت نم
 اردراخنب زرآههاو ف ىوتنم هايلوالا صئ انين نم اذهو بمتلا بوتأ نم نيد

 نبا) طرشلاةادارك !نمةفضحم (را) «مونالا بسزيزربلب ومعه ه مورذاتسا
 نامللاو(ىنملا] ةحارلا نانسي ايدارأو بوبحلا نم زساولاءالبلا يدارأو لولا اذه(راخ)

 نال لبلبلا لمح وبأو بأ بيلا اذه نمةعارلاو ةيهانزلا ىلا ةنحلا هذه نمتيهذ
 بلي بحعاتبا ور كونتم لاقاله نمو تعفو سدس
 0 ثلا اذهو (ىنمملا) هناتساك اب

 ثان نئالبلب هح نبا ايلا ةنسوهأت امهم قرغيالو ءاغصلاو ءاغللا لي

 (نلن)انتساةادأ هج ةراشامسا(َأ 3 ش
 اريبكمفابةيكرتلاب اما لافي تل ةافهل كلا لك ىلع ط.حارصلا ىف نكي ناوي تونلاربسكم
 ىلع لبوع ا ورث د نمل |بك !سهف بكر سانلا نماضعب تاتاقولخما بئامع ىف ىو ر ةئبللا
 هىلعف مراسنامزد»دمماراناولعشأو هيلعاولءرادهد معئالنوحالملا لا ةرب زلال كش
 ةيسنل هيفءايلا (تسيشت ) هذ د اونوكيول مهنوكى ءهئلااودنحو ةئيغسلا ىلا اوب رهو
 'لوكاودرولا همْثعرانب وسيراتلا و فمن ا هلي ليلباذهام (ىنسملا)
 نورسنب مهر قاشعلا لاما لهوقنسح هغشم نم ةنجريغىم ىتلانحغاو
 |قشمو تسي وخ شام هواتسباك هوو تلك قشاعإل ىونن.لاضنو ىلاصتهلاءاضقب
 هناللكمسةنو لكلا نئاموه كئهلاراتكم شع ئذلا قشاعلاو (ىعملا) وج شيوخ
 زعملا دهسا ساكني رهف لاعسالو ةفرطلل هئاعسال«ةش٠ب رثأ هلم زبي لح هدوحوىفأ

 هذ_ىللصو نمو هبوبحم ديرما ديرالءا يتحارج لغو لاما ههما بحلالك
 ميا ىف املا ةهج نم فاذق لا نيع راها ناكو لكا اىل !لصو ولكل نم ج رخو هسغن ننق
 ةيرمشبلا تافص نممالخنا هن ذج بيس ى اعن قاف هةشعل بل اطو «فن قشاعو هف"ىلكه سفتو

 ارراغوادروخات ٠ نآهددباح



 :مدآ قلخ هللا نامثمو اهم سوف هونيملا كل ف صتأ لوداعتالا لصحو
 لاسم ىلا هللا لزغي و م_ميديأ وف هللادو ترو

 تناك | اودحاو اذن اليتثيه ىه ةيهل الا ةرم لاى أ !هتتيهرىئاثلارطشلا فلاقاذلهلر ىنمعطت

 "قي رطىفلءسانلانيلادداشرالل رهآ مهمهدوحو صافت ا نماوصاخ يذلا حاورالا كلن
 أ ىلا لوةعروب 38ج[ ت قسط لاف لوفعلاروبط ىلا هيمو ىطوطلا ىلا لقتتاداثرل ١
 'ةيوستللا :-اروتلاحاو رالل نولوفب م خافهلالاةبو ملا لو ةءلاروبط ةمنجأ ةقسناس ىف اله
 ؛ مو ةرهاظلا ساوملا مله درتس اا حورلا (قوالا) سيخ ب تارصاسماولومعرشمال
 دريامظنت ىلا انا حورلا (ةنانثلاو) نايدصلا ف نوكتئاهنا تح ةيئاورملا حورلا لسأا
 نايدصلا فنوكتالءذعو ةجاملا تقو معلا حور ىلع اه درونو ره اظلا ساوأا نءاهلع

 .ءذهو لابلاو سحلا نع ةسراخلا ةيرورسشا!ىناعملا كلر دتىتلا ىهو لةعلاح ور(ةثلاثلاو)

 ةيلغملا|مولعلا ذأ ىتلا ىهو ىركسل جزل (ةءدارلار) نابي سلاومتاهلا ىف نركمال
 العلا لممك ذب ريثلا فرسعملا باويأ يادي ظر دغتلا امولعم تغاوسردنوت يخل

 ايلوالا ضروب ايبا :سوام ىحوىءدغلاحورلا(ةماقتاو)

 !مريطتاهتصح أ نيالاوءاكبلاو وشلون ثجلاو نع !بعة,هاالارورطل اول ءلاراربسأو
 ىلا جرخ أ مي«:لاتاذح ضارر وب رك اه مس دأوةيدحالا اضف ةوولا*اوهنم
 هديا« هللا ىل هللا لوسر نأ هذ هللا ىذر لامن ب هكن م معت دنس قاسنلاودمأوأطوملا

 تناكولو هشيم مور دسج ىلا هع>ري ىتح ةنح ار عب قلعي رئاط نمؤملا ةمدامت الاقل و
 امانا اهكلاو_ ملا ثول اهئادبأ نمج رذغولا خالاهداسح أ[ ىف هعب قاثعلا حاورأ
 قرر هاظلا ب_عتناكور ىزاهلاهتو.دعبةاونوة نأ لبتارتومرهظمتناك اهني مشل

 مناَيو اف نوكما الخ مضواذا هنأب ةءسو اوال هد نكسل ىناسن الادوحولا صا

 مرغركى مكوك هدوبنأس نيزناج ئانوط ة هقإلل ىزتثملاقا ذهلو ناك جىأب ل ءامو يح
 | مسرلاوةداعلا اهانعمةلم مانيلا عشب نا بودى علا ىازلا اريسكب( كا -نيزإ م دوو ناغر م
 | (ىدك) ماعلا باطاناةةب رطىلءمأوةتساةيرعلاف وكلا مش (وك )هيءكتل ةادأو
 | لوالارطشلا ف دوب بك ىلاعمجار ريهذوارتفاكملا سكيك ءةبكرم ( وك )داو ءاشعم
 1 لهل اذهنم دوك حورلا ىطو طة سة(ىنعملا] ىشادملا اكسل: 1و نركس اها: ءم



 | هلقح ايفالفيب :.هضدح او ربط نبأ او( ىعلا) 3

 |ىدسيوكلر ذامجالريغرأ هد الروظموه هركسع عم نابلس هلك كوفر
 !تنفردادقأ ٠ ةكورك .2ىبرازدلانرح و ىوتثم ىئنلاق لا نموثملا ىديع لق

 ريغ نم حولي روبي هنأ ال (ىءملا) ةاكسشلا اهاثممفاكا دمعي «ةظسدلا
 الغ عملا تاوعساا قوتي قوةلاوفوثا قير سا .نملب ةاكدشا اوراكسشلا يفي رم

 تصْشْر قران نادخزال بي دصةءاندس شمدرا هج ىوشم ماظعلاةك الما نيب بارطشاو

 . ءا1 لست (ىنعملا] )هي ادعزا كيبل

 تار ا لوسر
 أ شسرعك سمن - درتعاطز هوا تاز ىوتنم 2 ااا هاا م

 أ رغلاتاعامل نمسح ؟ىلاعت هللا دنع اطخو هلل دوك( ) يزلخ ىا عاما |
 أ ديلتتمغاماو اوماو ارعلا تاعامل نالهلر ابتعا اللا, يؤيتلخخ هرغكذسنع نما مسبح ن

 0 ا ا ا قيففلا د: ةرابتءاأل ديلقتلاو

 | 5م نيدلفل ماعلا شكو مسي لأنا مدنا ابع ف لاكسلا امو قف احلا

 قشاعلل نال( ىنملا] ي صانع ان دس ادن نشبت[ رتب: نادت جارعم ىباروا نامز ره
 لم نوعشب نحو هف ىلاعق هللا لام: دهاشملا نمولخع الهئوكسل اسامن ايمارعم سفن لك ىف

 شتروصإل ىع راؤنأ جانةثام هلا اذآجانىلعرأ ةعنرجأ امهر دفّواعو هتّمفر ىأ هحا

 |ىلعه دسجو وشاعلاةرو سر (قتعملا) «ناكلاسم هو نون فاكم

 |نيدشرتسملا موةونيكل اسلا مهر قوف ناكم الوهن ثوكا ا ماعوهر ناكمال قاس بارثلا
 قايش ىوردىدرخ ٠ تدي مهو ردك ىلفاكءالإ» ىوالم هبلا لوصولا ماوءالنأ نءد
 ىف سفن لك ىفو كمسهوبهطتو كل ةملىاينأب ناكمالوه سبا كلاذو (ىغلا) تدير
 تاكم لبو ىوننم معؤلاو لا يملا نمىلعأ هلال“ .:طاسا ىلءر دقتو لاي كل دلوني ناكمالا

 أ عج ارريعشلاب امك فاكا(وا مكحيرد ) يوجراج شم مكحردو مخه ها مكحر دناكمالو
 رار ل اا ا ىنعلا ماك! ناس الا ىلا

 أ ذلحالاو هبل سول !تاك ذو هو هنو ة نعربحأ هحو رهثلا سدا هع ارهأم .ك2 ىف ةنحخلاى
 دامورلا"اباوالاو ب ءاسنالاتالدإ اره ارك لود



 .حرش(ىنعللا)
 م دركسح ىرابإو ىوثم باوصلالءأهللا اههيج
 ناب نم ءابح أب نمش عم>رخلف (ىنلاا) يب ناتسودثهو

 ور قتو دولا باامودووءلارجاستلاو ىطوأعا اوهو مطل باك بنابإ ابل ,الإلاوحأو

 ىوزاسنح ىو داسر رك « ماسي نا تةرديتؤر زادرمإو ىودم مهارجام
 فرطلاو«ل دوب “أن ىطرطلاو هوهرمط نموا اذه ليقرحاتلا ل>رلا (نلا) مالم

 نازاثدينار ماغي و تٌدردارنانتسودثه نابطو جوخ نريدإو مال-!ااهسن

 1 : ا ىفاذنه جىطوط

 اول تاناسرد «ديرتاتسود:هىاستا كن ا ىرتشم مولا
 سب وديباعابك موق ىونثم ىطوطلا برس راذملا ف ىأرد ولا ىمقالرج انلالصواسلا

 ائأاترس مهاطعأ بكم قترا (ىفسعلا) مدادزابثناماناوجالستلا هدادزارلا
 د فواه سد ديزر نابطوط نازئطوط لف ىوتم ةنآمالا كلتر مال -لالاذ مهلر وأخ ,ةادان

 سانا ىلءارعتكت .رعمجلاالاذ نم داو ةيط ول (ىملا)  سذن ساسسكم ودرمو

 «حاوخ نامي دو ىوتم اهسفن عطقناو تتامو ثعتوو ريشا .ردااء املا متو

 اذهاهلانكوزابلا ىأراسل (ىدلا)// 2 واس كالعرد مفرشفك م مخ تفك زا
 هتولابستتكو ناومملا انه لاله ىفكت يه ةزفي#: لاو ءالل!اوهر رمل هلوةنمامدانر اس

 (ىعلا] م ثليعو رودومسجو دركتتنا>هسشا ول نأ اتسشبو راما ىونشم
 اهعم ىطوطا !هذهامر ىدنم ةئيوبلا يختل َيلطَوَملآلتل ةبد رذالا ىملوطلا ءالاما

 متخوس ماب دادارجمدرا ارحب ف ىوثم ىنعلاىفة دحاو حورلاو رو هلا يف نا سح الا

 كلننعامتربخأ يد ىالو راكدلا اذه ثاعذْي*ىألو (ينعلا) هيماخ تنك زارءراسب

 نمالاررغلا اذ_هناكسحامو ينا!لوقلا نماسلءيف حاب ةذيكسملاتةرح دق طوال

 هاو : تشو نه [مهوذل:-نوح نايزنب اه ىوشم لاقاذواو ىفاسا

 هوديدملا لثءاشي ا ورع لثم ربنا ف ناسالا اذه (ىعلا) يتسن كح

 مهرب ماروهاونسإل ىو٠2 دش لب رانا لئءروظي وتاسللانءربطي ىذلا لاذو
 |لطابلامالك-لا(فازك) رضاع ى(نرم) فال ىورزا كو لغنىورزف « فازك
 ةاعايف (ىنملا) رخ انهم (فال) اضيأ اه انمءة رملا فاكسلا عشب 3

 ورفنلاء+و نهاضعدارخ اذنم ماكستت الوركس:2ملاذاماكتئالىأ الح اثديدخلا فرط
 يراه ازإط ىو ريك داف مالكا اذه نمل سدح هالوخاقثلا هجون«

 فيكى مم (نرج) ةتطسمانعم (رازءبني) يرارش د شاينوج ءنينامرد « رازعباب



 ”نيذلا سال او مولا ثلا الن (ىنلا) دقتخوسار ىلاعاهض- ناز »
 نم ى الفالا دحأ ىورو سا. ااوقرحأ لهل ارا بذكملا امالكلا لاذ نمو مسه عأ ودمت

 عدل ازيشتملا الافو هامواولاقرمب كل | بن ذملا نم كظذ>ا مهللا هئأق د ساللاة هنا[. الوم:
 ارمدممناعور « دئكت ارب 0 ىوتشم يرسل

 [ىتملا) يدل تارعش لعحتو بهئلاو لل اري وظي اهد:وهلاعلا لح برت ةلوشعمرعغ

 .هببطلاملاعل اهئ. بقابتاو ذ ىف حايرألا (ينلا) جدشمه صحا ,هاكو دن 3
 ىأ امي رشا لاع ىلا .اونأ لذ تارمالاءايحال3 دعت سغنلا ةيسسع ةيرشلا ثاولأب

 ةيساخ م-عفروظت| دعب وةحارج رخآلا ىلع مج «لك رض ةهيبطلاو

 مهرمرخالا مسلك نيكي ةناغلا تالا وةياطنشلا سداسي يم لون حورلا
 | ىعماقولب (ىنعملا) © ىتساستآ يسم قاب ره رشد يساقرما حاجزا باع لو ىوشم 7
 «ايحالا ةوج نءمالسلا»ب ا باخ اذه حاورالا
 ةمذرلاو حدملا نيل ارسكب ا ةسظف و يشأ ةءاكسا-ى-ا ب[ فوت اخ ىف' 1.1 نوكتف عفرتلاو

 نباصرحُرا ن كريم ٠ رك ث نوح نوك كى هاو قع« ك وو ىوشم ءيثنالانهاسآ ظ دلو

 هتسسخ بطاخلا عراشااىلءشلخ اولا هني (ىمه]طرشلا ادا (رك) «ررعال»
 لمس( ركشنوج) لوقتنأب (قوكاك) تبلطتا (ىهاوخ مه ) ىءمدوكيفلاسإل
 لك أثال(روخ) ىولحلا ذه (اول-نبا) صرحلان ء (صرحزا) ريسا (نكريس) ركسلا
 ذنالا قولا "ايحاوهوركسلا لم اغبطلا ذيذاالوقلوغت أت درأو تبا ط نا (ىنءما)
 'ه لك أئالوعمطلاو صرحلا نعرمسءرهاطلا
 ثسه هنارزماعمدشا بسط 7-0-5 لف نا دبسنألا# :ضرعأو داما

 ذئاذالا ةلرتوءربسلا بولقلا با تأ ءاكذالا :ذلوءاهتش اهتشلا(ىنعلا) ينكر "دوك كو

 هسا ةيدوبع نم صلخ نملقامااةتايدصلا بولطمو ىهتش م ىؤلم او ةرلام كح او

 ساو دروخ اواح كره ع. دورربنو دركبدراربس كره ىو ثمل افطالا دب
 ةيناسغتلاتاوهالارةسا بلا تاذللا الرع ل ءريسلاب ىفأ لكل قاعايف(نعلا] هدرز

 ءامسلا قوفه>ور بهذ » !تاماغملاو يل اعلا بارا | ىلا هئارعطب ءامسلا ىلع ناهذي

 هحو رتعفترا "عنق نفهم نءل عقد :نمزع لزناو ضغخ ا هئارول نو اوف تمالك أنس لكو
 هيمو نع
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 ةيكدلاثافصااوةيئاعو رلاتالامحلا نم مرح: 1 ةعيبطلل ولا .؟ عحط نمو اوبك ىف

 ءيلع هللا ةحرراطج نيدقلا ديرف لوقرمةثالي لوب و نيب ءيئ مطل ار غلو ةعانغلا دئاوغ

 | نييكنا بادر وخ ىرهزرك ١لدبحاص ودم نوخالان نايم ل فاغىأ ىد
 سفتلا لهأ بط اخي وهوهرسب هلا انس فر اطع نيدلاديرخ لوفر "تاس فاذا

 تنألب ةعانقلا بتارمىلا نصنمو ةرامالا سفنلا تايهت من مع 3مل قفاعاي

 بنارلا ىلا لستف دش ملطف نو كمت عسا ىأ مالا بارثلا 0

 لك أ ءارّدفول ماكل ا دشرملاباةلابحاسنالة ذا .طالاهر اظظناو تامضاررلا ةط_اوي ةيلاعلا

 لاقاذملو ,اصةن هيطعتالتاذذاتااو لك الا ةرشكنافالسع ١" كلاذ ناكر بلت الالتاةاسعس

 كعال(ىنعملا «نايعارزتاةرهزوا درو رك «٠ ٠ تايزنادرادار]دبحاس ىوتثم
 تفا تحسه كسازإلا ىونثم الئاقامسانابغ بلقلا باص لك أولو ريش بلقلا بحاص بحاص

 ةبكرم(تسرد) صلخ هانعم(تر) مي تسرد بت ثآبمن :
 ةبونعلاةصلا دو بلقلا ب اسنال (ىنعللا).مكم .

 طذو نآلا نكسملابلاطلا امأو تادهاجماو تاضاررلا ببسب ةسيئاسغنلا ضا مالا نم
 قئالل اكل دكت اولا نم ة حلا مومحلاينئاللا ناك ةيناسفنا .| ضارمالا ىف ىأ ىلا

 ىرنثم سل لاو برشملاو مماطملا نم ةيناكيؤثل ا دماهإلا نمقيدللا ةيوثعا ا ضارمالا ضب رمب
 مسا اهاثمم(اه) يي ىرمىبولاطأ مها, نكما» م ىرج بلاط ىا كريم غبي ت

 قال لورا يملا )دانا 1

 يي /| دن اعمال كنب :ةكرحلا ”ىوذلا باطلا ايا لسوميلم

 (قرد) جوش معربا لؤ' ىعاوخ تنرو ومر د شن صر تيدر كوس لرأام
 تفر) رضاع ىسخ ملا عشب (ورم) راثلاف (ردشت 5 ) ربجترتب دور (تسيدورهت) كي
 هك ,الوأ نا رك (وثم-هاربالوا) رانلا ىفباهذلا تدل ناو (ىهاوخ

 دوخزا شيوخ نشب هرد © ةقارحّتو أب وجو م ياما
 هانيلاو ,رصلااردلا(ٌيابر دو) باطشإا ةزمسملاو يفتءادا(ةن) ليلعتةادا (نوح) كبار

 ءانعم(شيوخ) مرئالءانعمرضاح ىهن(نكفيم) ةيفرظا (رد) باطغلةزءولاو

 احايسن كنا ذا (ىعملا) باطشلل :ز مهلاو ل ف:ىأر (ئباردوخ) نمىنعج (رزا) سف
 ازوامتتالىأ قرغةةرصلا ىف كفن عرئالدساةلا لب ارو كات هافس نما ءاوغر كالابونمالو

 لا ىلع و



 يدروار جا درو شن ١ زوأ « درو ار هوكر عر هتزواظ ىوتم ايلو دف نكتالوال دب
 اراالا نم (شن 5ن) قاينيعضوملا ف .انعم(دروا) درا ص اوغلا ىلا عمجار ريغذ (وا)

 نء أ, برشا ىمهاراوهوارهوجر جأارهت نم جراشلا أ, صاوغلاذلا ذنال(ىعلا]
 ىلا دريك كاغرك ىلءك »ف ىوتثم ررشراستلا نءالورحأا نمد لص الوربحالادرولابرانلا
 ةادافاكلا متي(رك )ةدحولال هيفءايلا (ىلماك) يدوشرتسك اهدررزرا صفان « دوشرز
 (ما) نيعضوملا ىف(دوش) اذكر عرا شم ل هذ فاك اسكس( دربك ) بارتلاوهو(ُلاإ) طرمشلا
 الماكتا ضر ةواو (ىنعلا)دامرلاوهو(رتسكا) بهذفاوهو (رز) رك نم فخم ةزمهلا 7
 دينالدو>ولازيزعو رايعلا صاامنرجحأ ابهذ بارتلا لاذ نوكي هتوةرثأ نخ هدب بارتلا لسع

 ق> لوبق روح ىونثم رمغال ص متنا !صخانا الامن الا دامرلوحت !بهذ ل ءاذا

 لحرلا لاذ ناك اذأن (ىنعلا) تما دنع تضداهراكردواتسف .ه تاردرمنآدو
 ةاثع هلال ىلا.ع لاني دي هئءردصام لكل اعف الا قالعو زج تا لوب م قداسلا مه:

 اذنه ىلع دهشي و ىلاسعت»
 [-و هيلع هنلاىل_سهننالوسر لوله ظنا ىضرةريره ىلا نع ىراذعلا هس رخ
 لازيأمو بلع ترف اان "بح أ يتب كد 6“ قار غلامو برم ابهتنذ ؟دقفابنو ىل داع
 ارمصبي ىذلاهرصبو «ممدىذلا عمم تن هيأ نالت ىت لذاوتلاب "ىلا برغتي ى دنع

 ذا نم دبالوربك الا لإ لل دوم! عيلا هلحرو اع شطب تلا
 .وهنأ-لو هرم وكب تأ

 6 ري روس ميك مادرلل ناز «ريوتت 1
 تاطيثلاىأ هتليدو هني .ة ىف هناللاتلاو ناطي اا ىسهف صا

 دقو « دوك كادوا شيال وجو ىو ثهداطبشلا بحور كمر هذ «ندودداملك
 ح ركب لماكللا نادارأو الع نوكيلماكلا مادة لولا نأ وعلا (تور ستاك ىلع
 هبج وعر علا ىلءردقي ال هنالصق [:0 ب هذيذا الهراص معامل ا دامأ آواعفانالعررشلا نم

 اوم سقانلا نان( ىندلا) يدوستلم لما درك رفك ٠ ةوطتآم ىلع دربك هجرها ىرم
 ضيرملا تااكم اهضنالاةلء ةيسنحلا نال اش سمن وكر هكعام ليت ةلهال بو فم ىنعم ا ف ضيم
 تالئلموا: دنوكي رمكلا كلما اذا ل ماكل! ذك دب هلك أيام لكجازملا دسانوه كرولا

 راوس اب. داب هدو ى رم قال ىونشم .ةلعهل نوكي عذب منان لءف هيلع بجو ل ءنعهرغا
 اخدلا دخل اودانعلاوهو يلارسكب(ىرم) براد ىاننواك ادربىهاوةرس



 ]لخه( 
 عمى معءابلا(راوساب) لحارلا ءانعم(هدايب _تلمفءاذعم(هدرك )دايو ىلا «ةةرصواددنلا
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 ءابلامض(دري)تنأ باطن الءانعم (ىهاوُخ) سأرلاوهو ديلا ذب (رس) بك ارلا عم ىأ 0
 هعمىعذاو بك ارلاعمدا هلال عت نءايلجاراب (ىعملا) تآلاءاثمم (نونك ا) باهذالا
 ىلءردغترلاذاتآل ا لماكملا ىدهتملابك ارئابو صةاسلا ىدتب لا لح ارئادارأو ةاواسملا
 ىوعد نع كل -ر عمرا أ رص الخ ىلع نآلار دقت ملاذا ىأ كل بلاك ار باهذا

 ىلع قدتملارد_ة.الا ذكبك ارلا عمةموصللا ىلع جارلاردمبالاك هنا لءاو
 ار وسومارح [-ندرك ممظ»أا لفاذ ماو كالولا ةرترة رست ناهن
 ىفا ذه يآ متلو ىمو٠تنا امايآ هع ىزا ديان لو' ينام مرقه كةيلعوا

 أوأ | هعلا ىبرتتنأ الو أ لوقتام مالسلا لضف أ هيلو ايمن ىلع :ىنوءانديةرصسلا يظعتناس

 (نيذالا نت تركت نأ ماو فل: نما ىسوما اولق) ومي فارعالا ةرو-ىفانب رانربخ اكن مخ

 لبل_ىدماتدسموا (لف) ةدالملل اراهطاو بدالل:اعارمىسوءاو ريخىو اضيبلا لاق

 /نوءرف د_هءردنارحا- ىوتشم الأ منأ اوءرل الئافانالو هوان ديس كتاذهلو (اودلأ
 مالانوءرثدودىةرصدلا (ىدلا) جيك ىسوما طار قرصدوخل هدأ
 نارحاس « ديتشادمدة ار ىموماللءا9 كول هول, او ىسو ءعملا د اودا:ءلاندقملا
 بئاغرك نم مج عراضم لعف (دنت اد لولا ءادا نيعضوللا ف |ار) م داتشاد مركماروا

 هل ةروس لاش ران خ أ اكىرلا فى دايك ياو جف يالا لاذ ىةرصخلا نكل (ىنلا)
 (قلأ نمو نوك.:نأ ءاو) الؤا للصع(ياتتألملا) رثخا (ىدوماءاولان) ىلاعت ةوغب
 رك ضداننك هك:ازإو ىونش» يسود .اومرك 1 ةرصسلاانال وأن :. .لاقءا مم
 اولاق ةرع-لانال (ىسعملا) يّ تسخت نكفآونأ هى هاو ىعسا درك و ,[نامر
 3 وشم الوأ لاس عمرا تبلطن انامل ينععنآ ظماذإل ا رمالا سر دانؤيدا
 متنا ليال زاىلأ المها الاف(ىنعلا) منايمرداراهركمادبتكفاو نارحاسىاا4نلوا
 (اوملأ لبلاق) آلا ماتوا ايان اوركملا لاذ سانا نيباوحرطاواوءراوالؤأاو ةرصعاب
 (سجوأ»)اعوط ىلع( رت ابح(اهتا هرعت ن.هيلا ليم مهصعو مهل ابحاداف) اوقلا»
 همرمأ سدني نا هتازحممسنج نم مهر عمنا ةهج نم فاغ ىأ (ىسومةفيخ سفن و رسحأ
 ىونثم نالالح ىسوتا لغلاب ميلع| ىلعألا تنأ كلنا تعال اذلة) هاوتم وبالف سانا ىلع
 ردا اذنه (ىنملا) هدب - ديدرمظعتردق 2

 ءاصعىعو (ثنبج ىفام قل أو ة.آلا اقوا .د ما ىرتشا ىرلا ىفهلمهعدغتوهو .:
 هرصسض(قأثيح .رحاسلا طنبالو) دجكأ( رحا_هيكطوتسامتااوعتسام) عاب (فقات)
 . اساورخ (اديع-ةرصلا لأف) اوعئصام لك ثفقلتقءاةسعىسو قلق

 انوتسدت؟ ىرصزك « ديرخا نا

 ردا مظعتأ



 ع

ىسومان دوس عمهولعف ىذفلا دانعلا نمو نب الج ىهتنا (ىدوءونو راهبرب
 أ تعطقن ا 

 ىذفا) مكلعم (مكريبكلنامكلنذ 1نأ لبف لمآ ]نوع ف مول(لاق)اذهلو مهلحر أو
 ىعلاىدالا ىأ فات ىنمع لاح فالخ نممكل+ا رأو مكبديأ نعطنألفر سلا مكلع

 تا مرجرداروتسد « دنتخ انو اقع نوح نارحا 8 ىونمم ىرسيلا لج رالاو

 مرج ىف مهلجرأر م- عيدية اودق مالسل اهيلعءةحاو هتان: رصللا (ىعلا) يدتتءانرد

 (تانيبلا نمانءاجام ىف-ع) كرا دخن (ةلرثؤن نلاو'ة) هوبعاو هولعف ىذلادانعلا لاذ

 ءايننالاعباشي نالقاساف ( ,ضاق تنأ امضتانانرطن ىذفاو) ىنوم قد _ميلعلا هلا

 هرك ذئالا سفنلا لهأس قاتلا بط اه اذهلو فاسام مدع هللا فكما ماهحي

 40 ىروذع ماك نون «لالح ارم تساهتكنو ءدقل 9 ىء لوم
 هنقثال سئاشثلا نم هلك أام لك نا كلاذو لالح ماك لاو ةءقنلا صقاناب (

 | هنقباطب هانرارمسالا مهن ماكتتام ,لكو تدثو خر هنالارؤ ليسو تاعاطلا ىلع هى

 هولا ىءردغت دو ةغيفا ار هتال خال ملكتشتالو لك أن ال ل ماك, تل تنأو عر مشلا ىلع

 . 00ج 40ه دوج ىم نكيلوالش ءوالاضنوكسسنو رمالالضتق
 اسف هكتسلالا ل زماكلا ىاوهوانذا تن تيك اذ (انعلا) هي وتصنادوءرغب قءارأ 3

نأ ال-ءرلح ملا لاق'ذهلوماكستا نآسالا4.: سمو عاسمكانذالاةي:سمناو
 /ةبت يه قوه 

 لوا كدوك يق ىم الثم (نوحر مكلعلاو نصا ةلاو» عساف تآرذلا ئرت

 .الالإ دقوا لفطلا [ىنعملا] 4 وكش وأ ةايتؤماع قدم « سوو رع

 قدم ىواكاسواعماسانذ اهلج ل قطل ١ نوكي|نامز د مدع نبلا ب اثنوكي

 (شيابج) ةدحوللايفءايلا(قدم) يتومان موا[ ندمزا « قعود بل
 (قاحود) ةفسشلا مساماللا 9 1( ىرحالاو هب قئاللا اه انعم لفاعلا ىلا عيجار ريغش

 (سضس) لفطلا ىلا عج ارربعشةزمملامش( دا) تح (اتزمالكللا نم (ىضعزا) طيبققلا
 هدوعتوانامزالكملا نم «ذ طيب لفل قئاللا (ىنملا) معقل او (نخوما) مالك يلا مض

 كيم نول درا ةروإل ىج جشلا عمديرلا لاحا ذك لكلا لع

 كنك )اهلين ال طانلأءانثارسسكي (قق) مدنا بءىجيك كنك ارئعشي وخ
 ا

 ثسءطناوب ىعلا) بئاغعراشملعف (دتكيم) ماسلاوه فاكلاارسكي (ىتيك) مكيالاو»
 ما ريع ملاعلا "له عوف قوهر هل ىنعمالامالك لوب رغاصتوانذا لغطلا

 لآل « شوك زاعازدبن شك ىفمازإ اظ ىو هدشمم مالكل + هيلاذادي ر ملا لاح ذنكو

 لالا نس( ءانإ مكالاوهو ةيمدقلا فاكس عتذب (رك) مي شوج قطر داك دش
 ششوكاكهريدغت شوك ىلا قورصمريهش كي ثلاو ناسا فاكأ ا ريسكيدكن مةبك ضو



 ااههل]

 مكبأ (لال)تذالاودو (شوك) ءادشالا نم (زاغاز) ناك امان مدون نم فخم مم

 ءانعمةيرعلا فاكلامضب (دئك) ماهنتسالاتسءانعم فاعلا عتب (ى) نوكي (دشاي)
 نم هل نوكيال ىذا اوه ىل الا يسألا (ىنءلا) تايلغ (شوج) يناثلا ف (قطنرد) لعغب

 ىأراكناللم اهنةسالاوان يلغى طنلا ىف لسشب م مكبأ مس أ ىاعت هللا هفاخ لب نذأ"ا دشالا

 ىلاعتمللا ماطخاهب عمم ىتلا هبلقد أب مسأ لزالاف هللا ءةلخ ىذللا !ذكوطنل ا ىلءردبالا
 هللا لج يةدهاىذلاريسبلابىع أ ل ةوقبهب باجأ ىذلا ناسللا لاذ مكبأ قاثيلاموب

 اىفاهب قطالاىلءردغي ف يكو ماظعلا عباشملاةلكعامم ىلعردقي فيك ىلا
 از ىم اهعم-إل هناكلاغلا نذأب اوعماذا | وعل معلاواوءاهس نم مورحتو هلو

 دشابةط- ىفو دياز هال (هعان) هااردنا عمسورزا قطثم ىوس « اروطادباب علوا

 سم أ(اردنا) قب رط نع (هرذا
 لوملاوىط:الالو' مزالىأ طا

 هللاان سلا .!!ىا ربط نم ا ىأات

 (ىنلا) اجا[ سارت الابار ٠ ًايارآس تاس اوؤل ىب سب
 ىلا اهفةراشالا ىريكملا نيدلا مغ لاق (ةلهألا نم كلنولأ ب ةرقبلا روس ف ىلاعت لاق

 قه أو مات تخل مقاجانالىأ (سانالتيئاومىمرت) ةلهألا
 او دسار ألو مهلا عأ توافتىءتيفاولا كلن

 همانق ناكومهأ | هنقو ناكنذ ممن انوي

 بااغل اولا «ةةوناكنموةعب رمش مهوب فاسوأ ثيقاو ءنيبعملو ةةيذملا ماكحأ
 ناف مه رمأ ىلع بااغنهللاو مم و بع فصو مكح ىفاول حدو م -هدو>و فدو نع (وجرخ نا

 ااوتأتنأب ربل سيلو) شاع لامخلا ف دوب مها ىلهت ناواو ث |. الملا ف صو موليلدق

 عابب:اب الا لوخ دلا الو ءبا١لوسولا نكمالال-* دمو !بهسئملكل نأ ىنع (اهروهظنم

 ارب لكل عماج مسا ىوة لاو ىوغتا اوهاسوف لخ دم او ة-وب ةرمضح ىلا لو هولا سيق بونساا

 ةيفصاوتاغلالا بانتباو تاقفاوملا .ةلاو نابل لاوح او ره ايظا لامعأ نم

 لولا ةريش> ىلا لو ولا نوكي ىوةنلا بناه ىف لول كار دقيفرئارم.اا ةيقا مو رئاعشلا
 ىلا ءنهلوةو هللا كبل مال هلع للاقو ( مك نأ هه دثع مكمرك  تا) ىفاعت هلوةكس

 ىوذت ا+طاوبقرقح ءباعر ريغ نملامج الار هاو .دمرغ ىأ ةيآلا يلا سيا

 ذيالفرك ديو ىمعي الذ عاطب ناد اهم ل.ةوهت نكذو)لاوحالا
 دف هنكى ونا اهلخا دمر .نمروءالا ولدا أ( اياوبأ نم تو ِلااونأو] م بالفركشيو

 قدما
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 ارو لج دئم و قداتساعداتواتسعدبمإلل ىم هينعطالىذلا قلامخلا قطنالاو هام 7 ار(نلا) ع تسنعمطق
 الود_ثرل الوذ تسال هبات سيلا كالا عدي لالا قطن ىأ هاف (ىنمملا) م ىفدانسا
 انساه سيلو ةلمحلا دنس هلال لا عت هلدح أ ياعتل جامع
 فرحا ف اضيأ وتاب امأو (ىنملا) يب لام جانحتو دانسا عمات لامر دمهفرحرد مه
 ءادا ىلعر ديال قوما لاحا ذهو لاثلل نوح انتو ذ انس الشوا و نوبلاط لاقملا فاضبأو
 ارداو موف :ىلءالو ةعنص

 نيو ىم لاضع ري ىدني فيكوالول اب رط ف لاما ديم عش
 عومذلا بكساو ءارقغلا سابلوهر قلدلا لسا هالهأوالباقوا دعت م ىأأي .- امالكلا

 ةوهءطنو بتآتل !سفين ا كاذو امد ىأ هعومد نما

 ضرالا ءجوىلءمال-!!هيلع مدى أ (ىعلا)  نيزحو نار كو تالا دوت و نيمزرب ذأ
 ىالايزاورودرفزامدآ ل قرم انيزحواك ابونينا اذ روكي عرضتلاو 'اكبلا ل حالا
 فص ىف فوقولاءارغما!حالط ها ىف (ناجامكا) م« تف ررذع ىارزا ناجاماكأي « تفقه
 نم لزنتو بهذ مالا هيلع مآ (ىنعلا] هلع عب ىت-رذما !لجالريقغلااطخأ اذا لاعثلا
 كلاي تنأورذعلا لج ال ضرالاوهو ل اهنإ| فس ىلا عسا 1 تاودلاجوا نموسو درغلا
 اطل مشر| باطإ) مدا دبسولا عج ارريعش عضوا ىةز مولا مضب موا باطغلا يثءاملا (ىدآز يدا باطردمم شايك باطرد ه وابل هزوكدأ ل-ازرك قى قحلا قير
 نكدملص نمو مال لا ءيلع مدآ لسن نمتنكنا (ىنعملا) ٠ .مزلاو بز (مدارأو ةعامملا
 مراسل هت هديدباو لدن آزال ىوشم مالس هبال :رمزو زحف نك اضيأو باطا اى
 ام نمو باق ةرارح نه عنطساو(ىنعلا) ميزاب تس ديشروخوربارا نآنسول
 ه ىذملازنب لومي نكسة نوعا | عمدو باقل ةرارح نماسفيطاو

٠ 
 ريغ نم لصح لب عم-! قرط ىلءافوقوم سياوه ىذلا و

 نابفايإل ىو ئثىلعداسق*ا الو

 :1كلاكلابلعت ءاكموقر لا اذه ناك الو لانملاالالا

 اذه نم نكست نا هللا ىلا لو هولا بلاها (ىناا) 4 ةناريرردب .؟ىشاو قاد ه  ىدسين رك نحن نإ.

 دعب هيلع تنكسصام عجزتو بوتتواسف عوضين ولخرتخا|بمدللا الردع ىأ
 نشأزأ باتعزا مهاكناز» ىو ةيولااةر ءءئادر ع دوكست كعوم»* ا؟

 صلخ باثعلا لاذ نمماللا«ءلع مدآ بال( يما ] مدرب ءومهدشار
 يزاهتمعمدلا نوكيةيوتا :

 دامب ركر جوف ىوتشم بلقلا ةرازخد قالو مالا لع ذي

 ايرطوارعاظو اسوة ةم دركي بات تأسر اك رطرحوتنمسهتلاو باصسلا نم
 ةوارطلاو روهظلا نع حون#



 ناكديداتوح وت فانو ماع « ناكيدب(قوذ فاد هسحوت# ىر

 كلم (بآ) لعنىنعع (ىاد) ماهفتسالاةاداةيسيرانل أم اريمكب (مجإ باطلا ةادا
 (ون) زكا قشاعتن أ انعم باطغلل» فعن

 اةاداةحوتةلا نوثلا (تاكددات) هيبشلاة اداره 2

 !ءيي د ىأ تنأ لوقي هنأكهثم لعن يَشىأ. .1) اتفق تاكد.دىلع

 زيها ى شاع تنأ اهغطتق ةبحلاتارارح قاشعلا ىأ مهل لصحت نيح نيعالاءام تالامو قوذ

 هسجوبةبحلاو قثعلا ذئاذل سمور ةينافنلا ذئاذالا ىلع نافهل رمش كارول ىذلا لم

 متل (رك) «ىك ىلالجا ىافرهوك زري « ىنك ىلاتنانز ناسا نيو
 دارآر نزلا اذه (تابئانبا) باطختاةاداءانلامضب(وتر طرشلاءاداركلا

 أرك ذمدرةمع راضم لعفةسر ,لافاكتلا مشن (ىنك ىلاخ) زيتا نم(نانز) نيا

 (ىالجا) رهاوج نما .ز) «ولءلاوهةيراقلا«بلا مب

 ءالقماعطااوزيملا نمنطبااوبلة!اوهو نزلا اذه تنا(ىنمملا) ةيسنللهيفءأيل

 نطبل |ثيلخ 'ناىأةيهلالا تايالاو ةونعملاراؤنالا ىهولالحالل ةيودتاارهاوملا نم

 # نكز امنا كلداب رش ةزادعب « نك ذاب تاطي ثرشزا كاب لغ 9 ىم باهل تألم

 ىنامملا«ذغلاناط.كانليدارأو يبدو ةالسيأ ناطبشلا نيل نم حورلا لقط (ىنعملا)

 نيسعلويدابهكناد و ةريتو لولمو كراون لا عولم كلما ما هكر شأ حورلا اذ
 ناطيشلاوهو (وبد) ناس فرح كورت تكن اد) مادام ىنهءانهع 00

 ةيناطيشا !تاذالالأ ام كنوكسل كيم فصول قباطاللةزمهلا

 لاء ا ةصاا نع دعت باقةلاركعمولإ اس.ولظ.: الابل | كلنا مادأم (ىعلا)

 تو لاك دوزفاروب 6 ةهتلإل ىوتشم تاجرلادعبا بحول اناطيشلا بح اصلا ملء

 امروتىألاكلاور وئلاتداز ةمقالاكتوةما (ينعلا) ملال بسكر ٠١ ةروادوب

 يتلا ةممتالاو لوي هنأك ل اللا بسكن مام« ىجرتلا ىسهف لكلا ةبته ىلا ء->وتو هبل
 | ىغور إل ىودم ادبأ مب رقتالمارح! بكن مالصام ا مالا ىه بلقلا وفاهم لصدع

 زلاوهو (ىغور) م دشك ارتارج نوح شناوخبا هب دشك ام غار دا
 لافاكتلامغب (ددك") انثوغل (امغارح) أي ىذا (ديك) ىذابملاةياكلل

 زلا(ىعلا) ليطتْادا (توج) تيزلالاذعدا (ضناوخ) ءام(بك ) "ىفاطي

 باةلارَوةئالىتلاةهفالا اذكةوضلا« طي هنااا تير .ديالو“ انابهعدا انوش ءىنطب

 لوفي و نيبب عرمت لالخ! .قالا عفنورساو ةةبج ىه لي ةمغلاهللةتالالالح ةروسلا ف تناك

 رلعلا (ىنمملا) « لالح مهلا دبآت رو ودع 5 لالح ة«ةلزادياز تمكحو ملءإلا وتم

 ءانلامغي (ون)

 تاخدي

 ىاع

 .ةدمناو



 محرغلاو ةحرلاوةقرلاو قمل الالاا ةمللا نءىنأب ولالخلا ةمقللا نم نا داون ةمكحلاو
 .1رتلطخو لب ٠ مادو ني دسحوت «ماز نوح 9 ىع لالخلا ةمقل ةمالصاذ هو
 نمىرتلن اال(ىن_هللا)دلب ءاتعم (هازإ بملاو ركمملا «دارأو غفلاوه (ماد) « مارح
 لالطا مثالا نمتش هنالمارح ةلفغلاو لهما دلي ىذلا نأ لسعا ادحوابمعوارتك ةمقلا
 هانا لكىوخل ىل لهحلاو ةلففااوةفاثكلا| مارحلا ملل! نموباااىف قوذو حورلا فرو
 (وملا) مدهدرخ رك يما دد« دهدروح واقرا مدنط يعط ىو تريلا
 دلت ىأ ىلعت اسوق تي أر لهو نكعال اريعذ عورزملاولا ذلا ةىط»ي واربعرزتنانكع له
 مارا ةمةللا نمر هظرالو ةحبقلاراثآلا لالكلا ةمقللا نم ءفوتيالا دك نوكيالراسح ةرك
 م ابكي دا هوكو رعدمما « اهثبداشروتسماع مقلط ىو لبة:سملاراثآلا
 (مثيدارتممللا ىأ اهرمث ىأ اولساحو(شربو) ىملكل صاو رزملا انتل مغب (تسمذع)
 رح ةمقللاراكفالا ال ءاسو نبةمعالا(ىنءملا) ركسفلا ىهو سرغلا .دعات لعمشي هلا عج
 ةمقل لك سْتلا هحو ىف 4 لوقت ةدس اما اراكفالا ىلا كل اسلام اذان راكخالا اهرهودو
 (يعملا) «تاهج رآندفرء رع تم ذخ ناهدردنا لالح ةمقلزا بازل ىمهتاللالح
 ةرخآلا ىلا باهذلا ىلء مزعلاو ىلا عتدشا دلت بإلا ممل ىف الخلا ةمهللا نملصع ودلوب

 هاى ضر ةشئاع نعىورملا فيرشاا تب داير وإذا ,.ةالثاءاشر هلم ءدستن وكيت

 1 ذك رابط ةصح: هنن َن سدو رح اتلاو ىطواعلا نم ثحاونآلا لات لا غتل المنال ادعوا (ىنلا] جام نك ىطوطو ارادت ضنا .ايع سل أينغ تول لقماللاهلعهئاينع
 عج نمدنملا فءارىذلا لكرحانل لونا ىفاذه ناتسودنه نايطوطز اديددحت
 مم ىو دم اراب« ماار ترا تاكرزاب درك كم هنيطوط ىلا ءءوجر دعب دنولا يو ٠ط
 000 022 يق . تاتش را يارغ ردو ىرشم هاراودوبكلا فاك متن ماكو بوب ىلاوهو تسو د ظذا نم ةيكسم[لاف ماكتسود نعم ذهو لابلا هف مو لاملا نحو مارملا رس هزم فرط أ مما ةرامقارجاتلا لعن( علا) م ءاكتسود
 لكلرجاتلا لاذ بهووةيدهمالغ لكل دعو بو ءىنءعرجانتا لاذ ىلع أ وءام(ىعلا]
 ه2 او ىديد هما هوك دزيناغهرا ىءوط تذك ظ ىرا» ءاطءواناسحا ىأ اناث ةيراجا
 مرىلاثلارطشل اقوم اوفتسا ةيرعلا فاكلا مضي لوالاوطشلا ف (وك) هرك را قذك
 ء«راوجوءنالغا لاا ىطوطا !تأرا|ذ (ىنعملا) ماك »انعم بط أخت :ىمأ لعق ةيهكلا فاكسلا

 نم ىف تفك لي ىو هل دعب 23 ىذا لاذو «تبأر ىذلا لاذ كاكوامم ةبدله ..ه4تلا

 نادارت



 'ماغيب ارحدك ل ىونثم هيتلثامثذل, فوكس ىباصأ ضءاو دبل رفا ىفوك ةلاحاذند نما
 ركب (اج) داس فرح كلارك[ < (فاتارابىتت دهرا مدي« فازت راصان

 ةدحوال“ا 0 اوه ةسرافلاءابلا تشب (ماغيب) ئث ثىالءاثعم ةيسرافلا

 ةيسرافلا ناكل امه (فازكزا) تلاوه ماكاو

 ردااءابلا مق (مدر) ىنميالاهت ضوإناوهو
 :ىالو (قتعلا) ةءاغسا .!!نمو (فاشنناو) ممريغ نم ءاذعمأي ردصلا

 قام هحاوخ ات فك ظ ىونثم ةهافلا
 نلات نسال (ىنعلا) «تسيضت ةءارمعو مخ
 ونىاباكش تا مخفك ت تنكو ىونثم كمر كيش
 اهتيكستشا ىتلا تاناكسشلا كلتىطوطارحاتا الات (ىنعلا) م« وت

 »دربك تدردر ىطوط قيد وف 58 ا 11 اولا ذا نا

 ىوتثم تناموثفحر ا
 ام د ترمسانأ (ىن هأ1) يدوس ء> قاما 2

 | قرا الا ظةع مقل .دنلا. ريت الاثنا 0

 إلا ئز 2. لوغي قاشماا ناطلنالمالكتلا
 كلتتالعاناسللا رونو كن (ينعلا) ) «ناكزاواتسج هكدلا»

 درك ديابدسب » رسءا ىاربت ن آو ناد هما مبهذو طن مه-لثم ةنكتلا .ةنكتلا

 595 راطلا نم( هوز ا) عمجريالمانعم لذ (ددركس) فلخ ىنمج خا /و) ب سزار ليس

 /ابلا(اب فبل رعنأدرك) مزال(ميا) اة رعلاءابلا تش (دس) كرايماته-( رسيكا)
 كاذءجربالىداوا (ينعلا) سا بلا نم( سدق) لوما ةدا ار ةدحو ل خال

 تفرك ارفامرسزا تشد توحلل ىونشم سأرلا نم دسظع:ا لبال مزالو فاخ
 | نكمملاذاىأ«.أر نم ليلا بهذاداف (ىعلا) يتنكش دوست دنا تاروتاهحرك «

 ىعم ب فكش نان ابيع نوكيالانالا برخ نار لاو ثرحلا كله أو اندلا طاحاهدسو ءلظذح
 ناك مالكا نمارعتكن امالال و هتعبت .تصاخ هلع كف ثدد_سنا مالكملا انكبهتنلا

 35 -ناازاعرلا بي دارز نو كب لقمر امءانا لكو اس دلاب ارا أ هس

 :ناح مك شدبلاوءنآو

 2 | نمودالولا ىهو تداز نم

 لاء ىف دايعلا لاعفالو (| (ىنعلا) ىقئلاةادا(ثسين)



 ع
 ِ 11 يوم لاقا ذهلو ىلاعت هنن اهلكرات آلا نان قلها مكحس سيللاهفالا ثان

 اهلكتيلاوملا كلتو (ىنهلا) م«تسام ناش تين دح راديلاومدآ ب تسادخ قوام

 ديلاوملا ثا ةفاضاو ةبسنناكو لو دحأ مف دكرا ثيالىل امن هن ةقولخم هتلج ىلامت للي رمالم
 ”انهلو رشنارش ناو ريسفلارب خا مهل امعابنوب زجيسانلا بج ومىوعانماهرو دصلانف
 أ جه شرت تنركبارور# »© ورم ىوسىربت دبنارب اب زو ىوتلم لوقيف ل ثم نوه |
 أريمش شرين ف يشلاو ةدحولل ربت ىفءاسبلاو ريط ءائعمضام لسمف (ديئارإ) برم
 ورم فرطر بناجءامر أ امهسربط ديزالثم (ىعملا)هبيشنةادا (وسعهز دي زىماعمجار
 تنفخ بف مكح |ىأرغلا لشمارمع كلسفديز مهسو
 ترس دن رثآ اراهدر» « درددبباز وه لاس دمو ىرشم لائاذهلو ورمم دوحو ف
 ىلع لخد (ىمه) رادغلا دقت: دحولل هيف'ايلاو ةئسسلاو هلاسلا (ىلاس) هةممأ
 ىف _عدرد عج (اهدردإ) ثالواذك امهانعم ناكهتناكح انتدافاضام لعن ىهو (دءباز)
 ارثأ (ىيعملا) ديرزوهولجرلا كاذال (درم هن) هاذ (دنب رف 5 )عج لاوهو سرغلا ةدعاف
 هر ل>رلا الاذالىل اهآهقا هاذ ضارمالاو عابتوإلاو اعحودلو ةئسير ادق مهسلا اذ
 مرح 0127 هازضاع ردم لكبار باردو ىرتمالاوم هك كارلاديذ
 عابوالا داون: ف وااو هو لسمبولا نمتامانااثيولا لاذ راملا ىئارلا دي زارظنا (ىنعملا)

 وادم نوح عبجو ديااوم تال يمد لالا ىلاورمع ىف ىأ لانه
 الاذنخءران [ىأ مولا ادد او ”نمورتع تامالف (ىعلا) يوك اتق
 تس حرك تدير ب فناجين 3 قرش يرماببسا 0
 ةلج تناكولراه_:كا !منوكمل ديزلا-منا عامو الا ثلنو ( ىنعملا) ب راك درك عنص هلبجنا
 امدوتشك ياسح# ل ىوتشم هعنس ىف دح أ دكرا كيال مئادلا ىف ابلا عن هلا عيصعاجو الا كالت
 ردكم (تشك)اذكءانعم (نينمعه) يعاطنسم اروح تسنديلا اومنآ ى عاجومادو
 غلا (مادو) نلاوهرن د بمد نمقنشم رضاح مأ (مدو) عرزااوهةسيرعلا فاكلا
 عام اواولوصح زمر لامالارئاسء هلاو نيتلا نع ان هنو ءنيرادتو عرلا الك (ىنعلا)
 |رابلا قىدابلاتناةر اتضوءاشباك اهتلضىلاعت قةعيط» ديل اوم ىه لا الارئاسو
 ىلاعت نةئول ئاماكلامعتساللالبانارب ريصي تح دعب فونبامو كيف لعفلا اذ هللا قاخي
 هئابلوأو هسرو هلابدنأ نمىلاعت هلل هردةأ نمالا امين ليدبتو رميغت وعد _>أردقيال
 (يعلل) جءارزدتادرك زامتجربا ٠ هازاتردختسهارابلوا إل ىوتم لااذهلو
 ىم هدب رطن م ةوعحر سوفلا نميتوو طن ىذلا مملا نا ىهو الان متردت مهل ءايلوالا
 لالا طبر( تس] بر تسدد ازيفودشت امش ا توج  بسراديلاومىاعرم تس

 ىامرد)



 (وج) ببسلا م (بئسزا) ديلاواباوزأ انعم لمه لادا (ديارم ىاهرد)
 ريما ع ىلمذ هنناناو »انعم (كد) روشحالب راس (دشنامشي) ليات: ادا
 نكس وا.هانعم كار دسألا:اداىلو س دارس اوأ ىلولا ىل_عدئاء نام ثيو هنعسب

 ةهجنمىأ (برتسد) ىلاةراشانآو نمىنععاهرسكم ز ظفانتاز هريدسقت
 ىلولل نوكياملا وعطتو رثالاو بيسلا لاذ نعدبلااولاباويأ طن ريلولا (ىنعلا)

 راث ؟نمروض> الد ىولاراصا-1لومتوا برلا اذ ةردق نموا ءطن رنكلا:ام ديرو ةدحالب
 اهراث[عفدبو ب ابسالا فرط نمديلاوملا بابسأ طب ريوحلا .نم دسيلاو/اروهظ
 قارحالا نمراستلاو هللاةر دقيق ارغالا نعءإملا طب ريراصىأ تالآلاو بابسسالا نع
 ”ىعيبط يكح كانهو سلجم ىف ءانسشلا تقو انك لاقرب الازيشلا حامل لهنا في رصتت
 قارحالا مدع ن كم فيك لاتو ميهاربا ىلع امالسوأ درب ىفوكر ناي ى اعف لو أر ة بهاذملا
 ناكسسو لاملا هيلع كوت او عشلاراغف دورغلا ةيراثاالوأوهةلباقلا ماسالا
 8 ةايفءدعضوبمأو رات اءذهىرطم ىلا عت قحلا ىيببطال لاقترات رماها ىف
 زوسعس تارا بأ متزادثك هتمك اهنفك ل ىو ريثك اذه لامءأو نعآوأ
 :,لر.:ىذلا ىلاعت هتاارا دقاب ىلإ .تبابلا متقن م كولا, (ىنماا) «باك
 باكا االو ىو ثنل مسللاا عطنىف هنولك ب عفر دحوهو ميسلاورت الماركا كا نم
 رك اهلدممهزاط ىع حلا ةل يال ىولا نمل |مدم نءةيانك اذهو ىوشلا معللاوهو
 اعبج نم مس ىلولا لاذ( يعلا) يديها ووعد اروطسنا هدب شهكتتا
 اذسهاو بيغوا ص لآمتهتلاءز مت مزلكلا كا ذلورارسالاو را عضل !ىلء علطاوأ
 اك هللارو:.قولارظناذاىخأاب ىلا هتهئارو ابر ظني هنان نمؤملا ةسارف
 ,تك » ىوشم لوخبانالوموانديسنانقدصااب
 ذادأ ةيممعلا فاكسلا عشب ركن .ةكرم (ثك) ملابسنا

 يظسعرب ةجشل مزال (هءابناعب) ءانلانوكسونز
 ناريبك ان( يملا عااءاملا فب (ناوخ)دعب( زابإءادئلاةادأرخآا

 ارت ايفل ىلا هنهننافي رصتب مف فرصتي بولغلا سو اج ولا نأ, ناهرو ةححشل مزاالن أك
 مويلا هناضصأ سمأيا دن ااولاةوزسنلا فر افكسلا نعملال ىلع

 (اهئنتوأ) الوأ اهاظفل ماما |همكح لزن(ةينمسنن) ةيطرش(ام) لزنادغ هنعىسيورصأب
 نماهسينىأ اهكانىأ نايسنلا نم ةزمهالب :ءارث فوا,توالت عقروأ اهمكح لزئالف اهرغوتت
 ىلعهتلاذأ لعترلأ) رجالا ةرثكرأ هلو مسا ىدابعنل عفا (اميخع ا طرشلا باوج و كابل
 ىلعارداة هسا تاك اذان نيلالج ىهتاريرقتتل ماهفتسالاو لي دوتلاوؤستلا هنمو (يدفئنلك



 اطل

 اولسو اذا هتاقولخم بول ىف هئايلوأو «ث اب م
 عب ىف نوفرصتيفالعو لج قا ف اسوأ, اوغست او لقاوثلاو ضن ارا برق ةييسلا

 ءاسنأ دحأ ىلع ىلولا بضغا داق س انما بولق ىف هللا نذاب مومكح ذفتيف ىل عت هللا نذايءايشالا
 | نكمل هتاذلذيآل هذه و ءاسنالا انبر دنس أولو 3

 تبآوإب ىوتم انالوءوانديسلاةا

 1 ,آذلا مايأرقا (ىنلا) ٠ ناوعو) دوكوسا

 نمي رفاتاك هنا ىلا هللا لاق نأ.سنلا قاما بول ىفءايلوالا ىأ مهعضو ةردقلءاو ىكذ
 5 , ارلاربخ تنأوانحراوا كرفغافانمآ انب رنولوّب نورج اهملا مه(ىدابع

 رون ىتح) ناطسرراموبيوسو لالي مه.ءزولا ىععرد هماهرسكو سلا مشن(ان رضع
 مهم منكو) مهلا بق“ اسنالا بيس مهف 2 ازهتسالا مكلاغتثالءوقكر تف (ىركذ

 (ورئافلا مه مجاز مهابا مك اذأو مهي مكن ازهتسا ىلع .اوريساع مولا مت. زج انوكسشنا
 م-خمرقيشتلا لم أر اتخ امنيا الج ىهننا مت ناث لوعشم اهمخشب وفانثتسا مج ولطع
 انهوىر ةمكوتأ مهو مهيمت أر هتسا تأ لومي هاك ظالا نءدا غل اىنمالا الومواتديسا

 مف مهفلاغو ةبفوصلا عم سلح نم رس هللا سوريا نجشلا لاقاكشاب فراع لكى راج
 يبو ايلوأ هللا فير منبالا عزتلا ا ده ناك امكن اهيل نام ناسجالا هللا عزت ينوغش تباع
 م ذيرهان داقلخ ىاولد همهر و دير دان ايش وربك _ظيتشوح ج ىملاقا فولو داب ع بولت
 اوناك هنايسسنو ناسجالا قاف اربك دن لج لاسعت هناا دفاكئرذائءاباوالا ناك ال (ىعلاز

 نمالا نوسئبالو مسهو أ اودارأ ناو مهورا داودارأن ا مهءحأ اللا بولث ىلع نب رهات

 م زهد رود ار ارواح ابشر و ىرشمضي رشا رشا فان
 ولا ىلا عجارريصغةزمهلامشب (وا) ةبيبسللءاسبلا (تاينب) رولعتلاةادأ (نح)

 ارك اينمةفنخم(رو) لمعلا ىلع لاةَردقبال (دركتاوتنراك ) رظ لاب رط (راظا
 اركفط رولان الو (ىنهلا) فرامءبحاسصناك هنا ءانعم (رخهدشا)

 ىلع مونعط بس رافكل انا تابعا رم ىأراكى ع كاذردةبالنايسنلا ب
 ارزارتسحالا ..ماىفنيداحلا نءاوراسو ناميالااومرح ني: هلا ءارقفي اباوالاو ان

 ةيراحلاب قزراب دةفايلر ىناهأ ن منيه علا ىفدرو هنالذرحآلا قيرط كلس نم لكيم بولطم

 ريتتط وتعب (ارفاخ) يي ركو اان دسارح ىازا « وعدل رها ةيرعءاوقلا إل ىم
 هريدةواسعلاو ءووم-لالهأ ىناثلاو ةيرضن لوالا ناوع_ةمىلا ىدهت ولعل! لاعفأ نم
 ل بكلارخآ هدارأابدارسكو نونا! مشب (ىن) نم هانعم (زا) ولعلا لسصأاب

 ام

 ةيرطاوقننلل ولعل باصأ نأ اينالالهأاب (ىنملا) اًؤرفاءانعم (ديناوخ) نآرفلا



 بلةلاناكروتلاتباساذات حاورالاروب هتلارك ذ نال مكوسثأ يث> نك تارقلا نداؤرفا |

 | ىاوادن ام لدسح امو تساووس>ءاشدأب امو ىلا لاذورورغلاو رفكلا لع

 اوهو لد( ةيرملا مسا ةلمهملا لا دل ارم. 9 تسال

 . مكي ولت ناطاس لولاوهو بلقا!بح «امأو ما.
 بحااص (ىعلا

 ءايبفيك اه فر

 5 2 ولا نم نيه عرش » ى, لاقاذيلو الس اوهر4ةءبانءاضعالا قاودوحولا نم نيهلا نا _:ةلزتم وهف
 عرفل معلا شالمىفأ (ىءلا) «تلسدرمالا مدرم شان ب ه كش عه فل مع دماديد

 ءةلعوالس أل معلا فر اناكف تاينلاب لام الا اسي رشلا

 ناسنالاا ذك ةمباتهلءاضم الارثاسونءلانأفاالاانأ-:
 اناسثا عما انوكللا اذهب فريك الا عيشلا لاقا ذهلورمشأ 4

 ىم رصبلاب «:ءربعلاوهو رظن روكي ىذا نيعلا نم نيعلا نأ

 ماونتن ىعج (مرام) ينازك صبحا هزدباى نمو نازا تنك مادارا عاق نإ
 كوقمامتا !ىنعردقأ الاثأف (ىنسعملا) باطقالا هدارأو ىسران مح (نازكرم) ردقأالكأ

 باصعأ نال بما لاذ نءدوجولا نيع نا: ةلزْمج مه نيذلا املوالا لاوحأ حر شو هوا ذه

 اواكدروا ذواوعئارمشلاتاطبل قانا ثنزومنول هنالوتم مم ىنتأب باطغالا م هوزكارملا
 ةايرقدسروار تسد وأن ه نادداي قل يدوم ازن نوح ول ىع مواوةءردةىفع ساثل

 (ناشداو) ىناطناولا لءاتعم (ىثومارف) ليلعتةادأ [ثح) مينا

 عمم“ ايلا (تيوا ينلهللا ىلا محار ربع نايشوراك ذتااوهدإ ظءانا» مهراك ذنو

 متنب (دسر) هلو (واو) مك: داماك :ةيلخلا ىلا عح اربعة ىو تسب و

 .مهرراك ذو ىتالعا نايست ناك اا (ىنملا) مهعرضن (ناشدايرف) لس

 نال ىهل دا دمان مه دع ةةيلكا ىأو هوءدلا ل هذ وعر ذث تاكو ثلا لبق مهلا رح أسم ىأ عما

 ناش اهلدز بشره د:؟ى « ىجمنآ اردبو* ارازهدضإل ىم ءبلاأ حلي يح ثوم

 الاذ(نآ لورا ة يرانا عتاد دونلازسكم| ثان فول (تارزم دس) جى

 لعفي (دنكك) -”ىبرام ظذاةيرعلاءابجلارسكب (ىسم

 ىلا عج ارريعش(تاش) ,ىأ ةيفوغلا ةمهعملا ىازلا .-ك,(اءادز) ةليل لك (بشره)

 ثامن حالا ةفيلحلا كاذو (ىدملا) غرافلاوه ةيقوذلاةانثلاءانئ ارصكب (ىن) قلما

 ةدارابسانلا ولة ىف فرست هالاهؤاع مويلكو اهغرق,ةلبا لكذصدصو ة:-رطاوخ فولأ

 ىلا هبل كن مراون الاس كمية لماكلا ىلولا بلق: "آرل قلل لي ربكألا يشل لافاك ىلاعن هللا

 نئازملا مق عدسح أر الفاهلا ضيفا لاذ لوسوباظونايقاب ماعلا نوكي ماعلا

 نمج رذالو مظعالا مسالا بح اسوههئالرماكلا اذهننابالا اب فرصتلاو ةسيملالا

 ارأون. احن |هيدارأو ن> الا ها



 ءابيشالا نمي نملابلا فره اظل اسس لخ ديالو همكحالا فاعلا
 ريع عج رثذأ نكمو ىجنا هيلع

 انو سانلاماو يوت رسجالالعو جلا ىلا وباسلاتيبلا

 يمنا « دئكيمر كرار دود اق ىد لا. ةفىاعت' هفرصت ف دول لقتل
 : بولو مزار غراكفالا ذل:نم ىلا تان ىنلا] عنكم
 .(عاشبب ثيم ادمن »ل ىو رالا نم ممولة فاد أ ىأ
 ةيسراشلا«ابلارمكيناشيب ( !غاش) عسجءانممملاوءاهلا عفن (همه) لاذ (نآ )
 عسيمجر (ىندملا] مهفت(دسانى) ةبسفلل ةحومت اومرتحلاو ىدةعملاومدفتاا شيب

 اذك اهريغىدعتال .. اورأ اهمهفث ىلاهت هاذي ا دهون نماراهن موا ةم دمت لاراكفالا

 رش د7 لنه رشف ى لائاذولو هسوردحأ لك لامعأنرامتةرخآلا لاح
 اةيمهلاءاباارسحسسوي (هشيب) مرش ماشكب بابا
 :5) باطل ذاد# انلامشت 6 لاكلاو بدالاو لمعلا

1 

 اراب وو ىم لا ذاهاررا ارثالابناحأ
 َش رنة ايفلالا تادباعاسناا ىأزاوااوهو (زم

 بحاص ندا نه(مصخ) بناس او فرطااوهو
 وروج انهو ملح هنا ءزيتسر زور دك ةطمت ىفو أت ىع؟
 انمار ءتاداعلاو نال الار فراعملاو عئانملا (يعلا)
 ب ايل .لو-رااراشأ اذهلو
 |(ىدعملا) يباتسشدوخ م .هذع مهدنأ سن 9 اهل امشي ىمرثلا
 عا ادعمونا ةيهاذفاقالخالاوفراعملاوعئانسملا
 غر( ون ح نآدوبف دماغ اذبوهو عيصتقو) هرداهشب دارا هشبل ىم ءاطقت لو
 | ىدعتم الع لاو نسا لاذ ىهينلا ناكملا لاذ تيهذاضي أ يصلا تةوراكسف الاو عئانصلا
 (نرج) ماهر بدراشب وخرهتىوس ه اهرهثزابب ىاهروبك ترحل ىع يحاعإ



 | نوكسو ةيمدلاءبلا عفبإ كيب)ع رجلا ةاذأ هيف اه نافاس اوهو (ىا
 ديريوسلل لاقيو ديب دوس او كر ا لاف بعئيالو :هرسوودع: ىذلأوا

 ب دماوهو ىنراقر مموج (انهر
 نم ص لاب نونأو ماا لدم لسرلا (ىنماا]بيصنلاو ةدلا ىهىسي

 اولسرأ ةدابلربخلاءاطعااودأرأ اذا مءاقارعلا لهأ نمرهتشااك مه.فنأ 2: دم فرط ندملا
 امئائسلااذكربخل اةلامع ا وفرك بهذا باك مه دنع ةسوبحم تناك ةءاج حانب تحت
 |ندرتشإل لاق اذواواهلو ءأ ىلا اهءوحربل -را اوداهلا هيت نان الالامعأو راكفالاو
 ىفاذه يي كور هحاوخ ةحوبو ص ةتردىطرط ناثد مون أب طوط نأ تكرح ىلوط نأ
 |( صخشلا ىف ىليوطلاذلاذ تومو دنلا ىك اس ىطرطلا عج ةكرح ىطوطلا كلاذعاسةسا ناسا
 257 ةزابه « زد ىطرطت# رماد او ىرابلمرجا تا حزو اعد
 !(ىليول ناك) سورحلاريطلا ذه( غرم نبا) عمم( ديند)لبلعتة ادأ (توح) منرسس
 (تدكو)عقو(دانقوا) فسر (هيزرط)اضبأ (مه) رعفامإ (دركمج )دولا 'ىفىدلا ىطوطلا اذ
 ياسو توون. فجراضرأ دنملاريم ل اا ان(ينعلاادراب(هرسز نامو
 نيمررارماكدزو د بهحرب ه هدانا شدي توهج اوخ ف ىم ايم ىأ ادراب
 ىطوطلا ىلا عمج ار ربع نيشلافاسه آرب (نئضمد) لإ اد (نوح) دي-لاوه (هجاوخ)

 برم .ىتلكي كو طلإوندائأ اذك (نينممهر
 0 2 اك دزو) ماق

 "فدو (نيثح شوخ) ن-حلاوه* امض (ب

 باططتاةاداءانلانأن كب راس(تدويإاذهاماهأنعم(هج نان ,حهنوص ىأزاوآشوخ
 نلب ىرحام عل *اه دقو نح !متو سنءاي ىط وطاب لاق (ىفالا) تريم عج (ىثك) اذكو
 هزار[ شو عرضا غرد ىاإط ىم'ذكهتريسئثىالو
 بط هئاوسأر ةنبهنادخلا ىذلا ىرمألا (يتسعلا)

 /(ىنلا) # نم ناسعرو هضو روحو رجا ارو نء ناسا شوخ عصا خير دال ىونتم
 نسا ذهو نادرو ضو روانجحدادزي هوكجور بار . املأ ىذفا ىربط فبحاي

 ا ىزاسمو ىحاصموه فيحأب

 كاذعاتسا

 ىطوطلا
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 لاشئ تع للا فانا نيا تانابو

 ناش عااويثنالابحأأونوئهلاالا

 راسك بر لسربلا ١ ك

 مري الو قاما لغ
 نأ نمهولاتامو لا املا فد حوبالام .لوضفملا فدحوب ذة هالو

 ةيالولانافءنلابرو هتون ل ةمد ةيالولو بو ىذ :لكلنأبب
 - .ةقروط_.ءوهاكن المل الاب 0
 (تافراك ) (عنانبوا كودزا كدسدز را سا تجماو ىلا موسما
 ا / نمر نايسإل فاكل ارك. كن م ةبكحص نع

 وهةلمسهلا"ارلامشن (ىو ر) لمتنا ةيممعلا ىارلا يشب (دوزز) هدحو ملكة مسغنضام
 فيحاب (ىنعل ) تلوح ءانعم (منأ 3َاْورَكحَرَعوآ4 و نم (ءاكودتا) ه>ولا

 ل لا يلا همالولا تدجو ىأ اعيرمس هنمو هن ءىهج 0 ا

 طا لأ ذملو .ظءررش لرصغ ةءالولا

 امتذب (شن) 61من معا >ابوك قوتتو> « ارم رض فايز سونار زىاإإل ىو نامل
 فوالارم(!سمرس) باطخلل هيفعابلاوررمشل اوه نزلا ( ىنايز) ريثكتتا*اشنآلةسرعلاءايلاا
 ليات عابارظ مذ تود ةراملا ماللاىنمءةيئاسلاوةدئازأ
 !فاكلا مشب (ابوك 0-0 .انعم(ققوتا

 3 1 ما متشا 9 :أام ءانعم 8

 8 0 م
 0 م فس تدل ا ,زادت> «٠ ىم

 برامح ره 5 3520270

 ءامذلا



 ةيملافاكلا تن (غك) © ينونناغ سمة عدخو ريس م

 ةوالتلا نمريثك كبوسن لهدجأ ها دح الة نيزتخ تنأ
 0 لرش ميسرتو كتفلغل نخن سانتا تنأ

 سنا مه 6 يوتا ردقج رمه تاركا ل ىو مهمنياقاغلا اوم

 جالسالب (تامرده) ضرموتحرالمملاءارلا عشب (نر)
 ثلذموت جالعالرطمرةمراشبأ

 'اوؤكذ لاب نارسمل او ةشحولا سينأ تنأاضيأو راثلا ىف سانا! بكم

 2 يت نمبكسد] نود ٠ ناك مدع ادن إو ى
 ىلا طلاتسام طا ئه وهلا ىازلا

 معذب ) دق اوه ةردلا فاكلارسد كب (نب نيكت) ب لا نوكتق تلعف انعم

 نماي فام أ ىيطعتىتءىلا (ىنعملا) سوقلاوهة- رعلافاكلا تغب (ناكز انا هاذعمملا

 "الب ااولاق منال ىكالهل دخلا كسوف ترتوأ كنأل كبس! كيسا لهآ افا كالثامأ ال

 عقب (كن) جارح مك نك مسد ارجرد هب ارمجسأد دار ن9 ىوتشمقطاملا لكوم

 2 هى الب[ مف ناك ولو فصناو راظنأ انه ءانء نونا ١

 نك ) ملظااوهوني_لارسكب (م. دع م ف (ءاكارح رد) تربك ءانعم باطخلا

 رظنأداسلا (ىنسعملا) ىراا 02 نا ( مك) سعأ لعف فاكسلا

 مطل عمم ىفال.ءلذعراو دك غ وفاز 0
 ىونم تاماشلايف ىينارو

 سأل عف فاكلار سسك, (رك)
 لادلارسكسعب (هد)تلا دعلا ىهوتل اداد) ) ديدرتلاةادأ (اي 0

 كلوةثناانثا(ىعلا) رك ذءانعم ما لعف (هددإ) 0 ءرهأ لعق ةلمهملا

 تااتئاو ثا هلا قتعتو لبيب ىفالاتا هن اوقلادع كت ءىنطعاوأ كيلعنأ فيكىناوج

 تال هساغي رداإل ىوتثم لافاذ هلو كمت ام ىفورو رسلا با. هيلو فوك

 قرغاو املا ى عسل. .ءقرحأب (ى-هلا ) نب ,هرورارو عصاقب ردا

 قر ظن لع في>اوقاضابرو اء اطر لم في ىأرونلا ىعس لم يحال
 05 هزاع هدير[ تاز « نءزاو ريشوخ عرافردىاإل ىوتث» قاعاط هب

 آد يح رئاط ا متنالا نمدراطم ىلاعلا ىرمط ىلع فيحات (ىنملا)

 ااسلانانةنانتانايعالاوأ ةيدحالا ةيتسف هدارأ ارزاغالاب سئ ءربع ىذلاودو



 ع

 ا ا الوالي أدب ريس يف ةاسهلاغلدوا هسه
 2 مورا هود ىلءرسحت هلاكف
 اريسخ ا ىرتنم لافاذهاوةبادبلا اع وحرلا ىفتياهلاذال
 ئدلا ىف هتيدعرص وهل !ىلاريلا روع ىذااامأو (ىنعلا) يدك قاتدارخرستال
 ف روس ورح نال ديالا تسر هاما! ذهلوةيانالوم ءواثد.فابفامو
 امسنأالأ ًرذاو مةلاقو هثعهطاىغيردك افاجت ىلع فس أنما رندا باجي تايم هللا لاح
 لواحبدسةو مار ارنا دايلابىلاعثو هناعسةئلا مسخأ ىو اضل لاقد بكى ىلاعت وذدىلا
 |امسهلع م ءاراومدآداولاودلبلا اذهىل_عبفطع(هاوو) هلضفديزما اراهطاهيفلوسرلا
 اةقشمو بعت (ديك قنا -_الاانملا ا) لدوعبا راعهللا ىلس دمتو أ هتيرذ(دلوامو) مالا
 هلظاعو ديم دئا دش لازيالناسن الاو: دباكسملا« نعوم كبكه ةمحوأ اذا اديك جزلا ليكن مأ

 مرت ىوراي مدي عراف دبك زال ىو ليز لات هريتملان تولع انوي دوور
 .اثماسيناللا دكر متغرفانأ (ىنعللا) ) «رنووحرد مدخلا .ديرزاو
 ىلا :هلابلطرا أو غلا ديز نمواسيندلا مالا آو ىو لا ةبحم نمثوهغو
 اذهل ون اك لينا انا توسل ال (تاماتم

 مسا(نا) يتكت ديو در د ةدو>وزو ه تدم ابخ
 لسا 8 8 0 .اسأتا ىأ سب ءرغلاةدعاقرلع
 |نأرستب نان ةبزوللا هخجاوف يثفةساوت يأ اذا قو تعللبؤرلا ليقو
 .هاظا ا ىف فسأ ولو ءاو-امم لاصمنالا بحبهم(: الا نال ءدو>ورشامو دقن عرم
  ىوتثم بلاطلادوحوائفاو هيو. © ب فولي رو رسو» نكلو «دوجو ىلوط توف لع

 ةريغوف(ونلا] تسير دس وح يجزك لدوك 5
 1 مزال ىهلالابرقلا بلا ناننحلا عما .. ةليحالو ىقلعا
 ة:ئاموه سبل لافت للا كح .نم باق نبآ بل أطلادوجو

 زا هت هوريضو ادكد شابت ا تربع كوم مام باطخ

 الالولا ةيرعلابوادصلاوث وصلا ىهو(تسءم دءدو)
 اي ىولا مكحب وهىذقا“ ايشالا عب ريغ ىلا عت هللا نا نوكلا

 :ليصفتلاو فيدو: او توسلاو قطنلاونايبلا نعىلاهت ها ةريسغو
 ااغي ردىاؤؤى وثم ميظعلا ىلعلاوهوء انا ثاممالا هلع نمْئ د نوطبتعالوأ
 [!بويسملاراشن نوكيىتحارح م مدتيلفبحاي (ىدملا) «ىدباتي رجا دراشنان«

 داياو
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 ىونثم بيبحلالاسو نعد يعبلاكلاانىئيأي بيلا اذ هو قيقا قوشعملا هيدارأو
 (راسالرب زغص) © نمرارساو تركض ناس نمراس"لريز صوم ىطوطإل
 نيعشوملا ف هدسحو ماكنا مادا ملا مت (نم) ىرؤيىع و دتملا ىف دجوي فيطاربطوهو

 : رت ىهقيةرو فيطا حور ىطوطو (ىتعملا) ىذألا ةةيصد مذ ىف
 ..سون ف عرمش اذ هلو راسأ ةغطانلا سن

 0 : اداب هتك ل ٌوازوأ « مديادا دانودادىزور
 ةادئاي طلو «اطعل اةلمهملالادلا هيفي (تاد) قزرااوه ةهعملا ىازلارسكو ةلم هللا ءارلا
 اهقزز اهتيطعأ نارمم ةةثاقلا ىحورو ةمثثارثا ىسفن ىلع لو (ىنملا) ىريكذنل قاتالا فاثل ١ أرطشلا فمديكدا ىنءدو ىنعدعبتالا لا نعةبانك كيت ىأ!سدياهريدمت (مدنا) ىفئلا
 ىطوطلا كلو دما مزاول نم ىودالا قزرلا نال اوتو ىلهىغاهطعأ لوأ
 ىرتشم اهنالىفوعدت بيغلاملاعلو ىنظتوتتل [باطانو ىفك ذتلوالاءالكلا نم
 (سدنوفأ دياكهريدقت ديك ) وازاءادو>دزاغ ازا سعب * وازاواقنوزدل |
 عدجار ربع فوة زو ىلع (وا) ظفلو بو هلاوهر (زاو) ىسولا نم هان مةمحتملا ىازلارسكب
 ادشإلانمءانعم (زاغآزا) مادو لوا ءانعم شيق نزو ىلع (شب) ىلوطلا ىلا نلت ىف
 اهدودو نال بر ءاولابالا لوةئالز جوليا بتوص ق أي رهط ىفاضالا حورلا ىأ ىمق (ىنعللا)
 ىفلأبداس> اللف .او رالا قلخ هتبكنإك .وديفعمللا ىلسىنا !لاتدوح ولاروه ل ىلع مدقم
 (توردلا) نو نباررو٠هيدارو سن يتقأعئىطوط ناثسإ نو رشا إل ىوشم ماع

 يطوطا كلت (ىملوطا هيلا ودا يقول« جاتمج اءانلا مشب
 (يت)ا دكو باطا ةديداهريدغت د)آو-كع(واسكع)ةقطانلا .ةنلا ىهو
 (ىدلا)الا ةىتمع(تاوز اذه ىنعع (نيا ل* ع ذنب( ةءاتلامط
 نا.سالا مهرب ىلع اب كعو اهرثأ نأتي أر ثلا. ىفةرودسم ىو طلال:
 دبى »ف ىوشم | مءكلرمخالا تاذ نم تافغو وينال
 ارا ةاانلا رسال أ ىع بهدئاهاذعم(درب ) يي وزنا دادنوح
 ةابملاءاتلا مهنا ,لوعقملاةادا ] نزولا ةرورضا ةنك !سأر مت ةيردصألامفءابلان
 | ك ذمدرذم عراضملعف (كربؤي) هئماهاتعمةزمهلا عقب (وزا) باطملاةاداةيقوفلا

 هه (مزا) لدعا اوهو (دادإ هيبدقلا ةادا(نوح) مظالم اتع“ (ارل) لب
 هنمتنأو كرو ريد لم بهذنالاذو(ىماا) قراسلاتيبل ىف نآوزيا ىلا عج ارريعفلاو
 ىلا لوسولاب ىف فال ل ةغلا بيس ناسحالاو لدعلا للم لظا ممل تنأورو رس»
 ملظاا نع كلريخالةين وانا !لازالةيوين هلا باي سالا لاوهأ ىل_ءمدقتو حورلا
 ل ا

 2 ل



 م

 (ككا) « ىخورذا نوارداج ىدوس» قوس ترعب زا اج كىا ف ىوتشم كن قاولا
 درغم عراض «لف(ىتخوس) او مسااوهو«نن) ل أ نم (رعا) )سنو أ اذهان اها دعم

 لجالثلور تقرح اذ هاب (ىنعملا) تاعشأ اهانعم :ورخأ اذكو تقرحاه انعم بل اذع

 نافتلا طواثااو وين هلة ل ه> ترّؤذو ل حور تقرر انالا مث ال ترمس نأبب لل مج

 شن ؟نمزان « ىسأ دهاوج هضحوس نم موسإل ىو. لوغبفا ده جالعامو تلت ناذ
 (لباقلاقارحلاوه (هتخوس) انأ ءانعم (نم) تقرت اءاثدم (مخو) جي ىسخردلاديز

 ءز) تح ىنعم(ا)دحأ ءانعم ةدحوالءايلا(ىسك )باطيءانعم(دهاو

 ةءايلاوءا منا تمي (ىسخ) ف ىنمعةز هلا عفن (ردنا )اران برعضيإ
 ةرتحا أ (ىندلا) هيفةعذثمالىألا ٌيثلاودو

 تويحلاةيحم دعت عا اران ىلف نوناكن ما . نو تصب الى ارتد الباقات رح /

 هتارارشربطتل ىدءلادا[زا مف فنالىتلا ةين املا هتالاحو هس ب

 نر هتوس إلى وشم جورلاةدها كل دعتسي و ةيناسورلا لدبتو ةينامسملا تالا بهذتو

 .ةنركيااقارملا (ىنعلا) يدوي شك شن ؟كنات بهتعوس « دويرشت ؟للات |
 ابذاب نوكي قارحلانالو علاراس قوم :

 أجورااىل_ءرست مث كلهت تدور ل يف ىلإ ب

 انانحناك هن ردىااني ردىاآغرردىاوب قجلامةرحاتلا نال نا
 حورلاوهور الا لاذ ل ءىدناو كابو قريات (َقَيلاَ] م

 تاوهشلاوةينافثا تارو دحس# !باع-وهو باها ت

 (لامقدعتسنو قرتضلانلل54لوفيالئاسليذ دز آنا
 ةلامالاو عابشالاب (نوح) مي ارععرش و

 شتاك) سفتلاوهو (مد)ءدحو ماكستمس غن حرام لعذ(غزإ

 ىلع (دوخ) وهىذلا لاذ(واهكذن 1)#
 تاركسلاوه (تسم): دا بحاص معاند

 أراتلاكلاذل عمجارريمم (وا) نركيءانعمدوت نزول ء(دون)

-- 



 سانا نعرفاثووصةلاح قشاعلا لاح اذ_هو دوك فيك ا حدة هدس عال ناركسو ةّدح

 لهدتالساوم بار هتاياشعحا دذأ ن مبرشثا ذا ب فيكف ناركس هو هيوبحي سنأتسسمو
 نوزفارازغم طب -دزأ « دوئنو ربيت ةصرأ ى-دريشإلل ىو الئموطنلا هتمرو هنن |

 زك )تاركا دربشالاةيرم.ةدحرا ال (س) سام ش) دو
 ةظورلاوهو(رازخ سم) دايزلاو دلحاو فصولا نعمت غصون ءىن»؟زاو تاربللاك نم ةبك ع
 نم نضام ل هذ لوالارطشلا ىفو ع راض ءلعفواولا منذ.( دو دئازما «(نوزخا) ةسودلاو

 هركستاضو رلا طيد ىف نوكي داو ةذسا ا نعج راما ناركسا اعلا (ينعلا) ندوب

 مالكا ىلع ىلةردقالو قوذو قود دادزا در وتلا رقت ف تعرشاذاانأ اذكورثك اوديزا

 ءانعم(مشي دنا) يينمرا د يدرج سر دن مديرك 6. نمرآدو مسيدلاهيفاقإلل ىوتشم تح
 لوغب ى عج دي وكن. ةبك (مديوك) قبح نوح ىأ قلخلسامو(ن مرا فدو) ركسأ
 ءىتعمم:د علام امضن( زج) ركشفنالءانعم(شي دنم)ماللارسكم ىل نس ةادامأو

 ةيناةلاركستفأ أ (ىعلا) انأءانعم (نم) رظتاوهوةلمولا لاداارسكي (رادبد)
 .» ىوم هةشاعل ابط اخلاق ولو ىريغر كتم: اليل لوي ىوب و مقالا

 احيرتسم نك ةبذاقلاركدتةما(ىنعلا) هي نمشي ردىفون تلو داق عب نم سيدنا هئاق

 فرك (تدب)لاقاذ هلورعشلاو ةفاقلا للجان :
 د_ثهليلدلابلط ىو ىلع و ءيذاعل

 ىونثم عيلمو لوبغم بنارل ار ئاس فة: الزيات ند

 ىأوهفركلا (ىعملا) «تازيزراودراجدومت نونو
 بولطا !نانموركمل!ناطبح دلو ثنوكمام فرك هن ةرمصأو هئهركشفى تح يش

 موركلان اطيح ىلع لوشلا ملثم ىناعلا قئادح نا بح ىلع فورا ناو مركسلالمشاد

 اأو (ىنعملا) «مزمدتاب هسرهنا فكان ه مزم-هربارتنكو ثوسو فرح إل ىوتن»
 ا ارسسألا ىل-ه لوادو نابعل ارنايبللا الل وةلاوتوصلاو فرح ا لزئأو فرأ ىأ برغأ

 كبحاصأ ىأ فن لعمب رشأ ةثالالاهذ_هربغ نم تح نايعل ا دنعدا.جرتلل ة>امالو
 | شمتزكي هدا ىوثم لاقت, طاغة يدان امو زاذل-هاو كر اسأو

 هنوف أىذلا يد اودر سلا لاذ( ىنعلا) نا وجرارساونامب واب » تك مدرك

 ارى نآو ه لباخ مة ارح دنا ف ىوثمملاعلارارسأ تنأ نمايشا ةوذأ ءدآن ع

 :ىهىذفلاهدباكت ىذلا لا الاذو رواش هنأ ىذفارا لاذو (ىندلا] كل يترمجشاد

 ةزوحو در مداصسىوزكا ىددا »و ىو هلعيالزب ريح نا

 59 :نماضرأ ىاعت حلاو عيسلا «ماكتإلىذلا سلا لاذو (ى 1

 :لاعطقو يب ةلوادم ارو ذح
 تارآى سب دن ا



 قفل

 اجرتم لاتانالوم أوأ لض اذلاىفدوبالام لوضغملا ىف د->وبا .دءاق ىلع
 ةروص) ىلإ نانا ملا بااطونألاثاكوأ ةمانلا تثار و بسح ةيدم حلا

 هيلع هللا ىف لوسرلانأو مسهارباو مدرو هظكس بل الومو ندي سرو هل نأ ىف
 2ع 2 :ادهشلاو نويبثلا موطبغي نكسساو ءادهثالو ءاسنأبأ ,بلادأب

 نمل _ضمأ مادحأ لمد لهناع.هببنلا ف نوكستالةبنر ىضتفت
 ىوتثم ام هنت والث اسلاقا ذهلو ىضراعلا دوحوال ىننلابالا ماما ذا مهأت :

 قامنركستام (ىنملا) < قارا: قمن ماباة لد » قئو تاتا تعلردةسايه>امإل
 هتلاامو لوك ى ثلاو م جدي ن دام له: نارها ىف هروال تاب الا نيب فكر م اهنا! باجأ

 ترحل ب تاب الاو ىئلاب دبغت أ الىأ مودعدوتاذالبانأ لب تسلانأو نولمعت اعلفأ ذب
 هدابع نما دبع ىلوبنأ هللادارأ اذا جالملارو هدم
 | ءاربذ حلا هنم مخري مت ديحوتلا ىسك ىلع هلا م

 قبلا ىلع هريس ةواذان لاجل"! ريك ع4 فشكرا درغل اراد هلخ دب مث ةدهاشملاب
 اهتفن تل اةادا هيلع تلعن داذ اه ةينا الزعتر دلل هيفءاسبلا(ىسك انآ ءانعم(نم)أ 1 لايك رسل مايرد مل اييدوسكس و ىوشم_لاقاذهلو وهالب

 ١ 5 دي 7 سل ب
 ثفرس مءاسشغلا ىفءاسقيلات دو انأ (ىنملا]:دحوملا"اييلابةما-2اوةي

 00م1 1 متو قوم 3
 ةدعات ىل_عدوخ عجووف عجل ةادا لادلاو نوثل ا(هدوخ) دييعلاوه ٠( دنب) دموع
 مول هللا بخل موبي - الاةلبح (ىندملا) تيماوهو ميملامضبإ دم ) ضرما

 كلالدو هبتيموتبم جوىلاعت هللا نماوير بل ةءدا عاونأد
 ايلا عغي(تس )ل مان شيوخ تسم تسمنافلخهلج ه ارسإ و تسب تا نآهاش هج ىونث. هللافىقنمسحف »مه دوجرو مولاومأ نولذبي

 ىرف عه يطويرم طوير نيطاللا لجو (ينعملا) طايل
 مو كامتهلالاق بلاط وبل اطوواركمىراك قلم
 42 راكم ءاراشياهك اندنك ١ م دايصد)

 ةادأ ارو مهىنعب (ناشبا) هاك ان) لعجيو رعشي تح (دنك ان) ديصااوهوةمدقلا ىيشلارسكم(راكش) ريطا اوهو غرم عج( ارثاغ رص) ريع » ١
 ذا اذك هلا ديس ا ةقئلأط لع ندا ديصرويطلا داب سلا نوكي (ىنملا) لوعفم لا
 هحاوح ى قي كم كن مو هوس لكن م هظفحو ريخلا قرط هللا هربا دبع هللا بحأ

 هيدارأوهنع ١

 1و



 اء ارذكىلا برغت ن ءواعارذمبلاثب رفتاربش”ىلابرغت نم يسد لا ثيدحلا فدرواذهلو
 تافثايراك د ناقوعم هج م تا. عمتسج كارب دارنالد ف ظىوتاءابهبلا تن رقت
 هربدغت (نافثاع) اوبلطىعمردصلا نسج نم ضام لف ةسرعلا ماا مضب (هتسج)
 قيشاعملا لج نالعورلاب بولغلا ىعدع مهتامعاول طناسلا نووشعملا (ىعملا) دشناةشاع

 هقشاعل ديس قو عم لكس ةغيةحاذ_هىلض قاشعلاالا مهتزعرهظتالو مم ةشاماديص
 ىوتثم لوفي هريسهللا انس د ةهنال تبحر ات ؟دهاشق دصلاب ه رقشع نم لكو

 ءانعم(شيديد) ييتآ مهو نبا مهتسه تيسنيوك «نادنوشعم شيدبد شاع كره
 (ىنعلا شاملا نآبو قوشعملا نيايدا "راو هلافهانعمو او كنم ةكم (وك ) نشاعلا ىأ هنأ

 اشي أوانه اضيأ ةي فلاب شاملا نال قوش عم ىنملاىفهنالع اشر هاظلا ف هتيأر نم لك
 أهم ثنبدب وناسملا وش اءاضبا ةئيمملا فق شاعلانالىا اذ

 مهدوجبا ه تاه زاد وح بأ ناك شنظ ىوذملاثاذهلو بوبحهجو نمو بحت هجو
 ىئاطءىلء عمم رحاصتلا ف لاقت طع ءاسنعم ىنران مج (ناكتشن) هي تاكست لاعب
 اضيأءاملافهوبغرو هامملاعلاىفاويلط نا ىئاظعل االثم اىنءلا) كوباطيهاسةعم (دنوج)
 ..«الاردقإ هزعنالىئاطملا بلطي ملاعلا ف

 | شوماخوت تسوا ىشاعج دوج و
 . - اذكو ليلعتةاداعابشارعغ نمنو>

 امش ( يت مكبحلا ةدافالءا:لاونيسااو بوبحلا ىلا
 بعسم انعم (ددكيم)نذأ تكس [تطر )عال نك عج (شار) تك اس(شوماغإ)

 عسب موايشاروأك اسننأ نكرسغال و بحمل بلاطلاو ىئاعل ا نكمل (ينعلا
 عاب سالاب كرم امهتاندب ل ص العشا ىأانذأ 4تنأ نك كنذآ بصسالوهو م

 ىلع ةيدحالا ةبئصرسناك او هناي اعرب ىفاساوغ نكو'لرايثخا التاق ءءلا لب ةرلالا

 هدنك البس ليستوح نك دب لو ىوتم لاسفف ذي رشا هسفن بما اذيمم نذل ءافعشا

 كاسل ءليسبالك ليس امل شعلا ليس طزرا (ىنلا) يدتك فاير ناودرفر وأ
 ,لبسلا الاؤمطر ثا ناو: دحؤلارارسأب ةةلعئاارارسالا

 كج لوغبف»دو>و ةايغس قر غد»» رابنخا شاع ق بي لهو تلفنانا ديهت تامتامو مو
 اذاثلمأ مغةىأ أ (ىنعلا) دوب اطاس كن اريو ريذ « دوف فاريو اك عراد

 نرع ف ىو ناطا | بو نمزنكنوك,ت ايار تف دال بارخ ىهماالا قشعلا نم
 قااوشم قي رغ (ىنملا) « وريز دا

 ىأهفاس«بلات حورئارتج وم لثمن



 (يغلا) 14 بس!
 0 نأ

 ب ل قوم ريشيانعلاو 0
  لعفتاهاسةعمنزولل اك استزمهلاة رمت (درك) ) يلا نم ةمطقل !(هران) الب افاد
 دبع (قادرس(ذا) برطال(ابرطإ ل رشا ادأ (رك) بلقاب(الد) نوت: (ىثأ)
 اة سيوسولا عطةموابارخ نوكت باب (ىدعلا) الباانرم (اليا)
 ذاساوءافدصلا ني تزعمو تقرفرءانعلاو ءالبلا نعارخ.قوذلاو
 ررباددآ م قىدا م ىف و تسرك قاذمار تدا رم ظ ىونثم قارغتسالا
 دارمم لدا م لو ص مدع نأ ثاعاما هلو مي يرسم :ذا دارت ناكتا (ىتسعلا)
 كلر رسقيف لدا مءلوصح عقول دارأولهنالكدإرأل لفل ارملا لو صح كابا طف كب وب
 دسار د سوراشسرهإو ىوتم اذهل ةونيولاتارغ نوكس: نأ دارملا لوح باط»
 ةلام مد نغل لحت مخ لكبور حلا كاذو_(ىنعملا) 3 9حاروأدحرإاعدوخ الالم
 ماكي هنوكل لالح بوبس لاما مدةةاراو :دآعساا بيس ءءاض نوكسل سه لامي لاله
 تستتاج بلاج ه متانارآ اود وأانإو ىوتم لائاذولو اذ لم
 2 0 ام (ارابنوخو) نع (اع) نحن
 انئاههو انعرسأ 2 : 01 ذ (نابعخا) حورلا
 نو اننا ل, امم ان دجو 0 را نوشملا بحق او (ىنعلا)
 لوي اهنذي باج عرئانوو جوززا "دف بنا ا'مرسأ بسلا اذهب واثمدأ
 ءادنفرح (ىا) 4 ادرب لدرددك زج ىنأي:لد « ىف ديصردتا .تابحاؤل ىوثم

 قينعم (رد) قاثعلاةاّيح (ناقشامتايح) ىدملاىىذم هريدة:فوذحىدانثماو
 باةلاودوةلءهلا لا دلارسكب (لد) تولاهاسن ,دصللهيفءابلاو ملا ما ذا (ىكرم)
 (قدر) بلملا ف(لدرد) ريغ ىنعمت مج امض «(زسرتنادالو بالشلف (ابن)

 اذهاوتولاىف قاشعلا ايد قشعلا ع ا باهذا



 اذهل
 0 000تكااااااكدا

 «٠ ناجورةعنيات سا قرغرخ 5 ىرشم رب !ىهوا-عبافدارأ نكلةيناسمت
 لمت ةلهملاءارلا تشن (ور) باطحلاةادأ (تسأ) مذا او نوسفانبانمربو رو نتف

 هال يراوث ورمل ربا تزورم ء(نوسفا) اذه(نازىلع بهذا ءاثعم مآ

 (ىنملا) أرمت داعى (تاوحم) ثيعلاو لباسا ىنعءىأتو:رصدلاو صاوللا
 ' ثءرح قب رغحورلاو رمعلا اذه ممالارخآوشعلل تل
 يدما هحش 1عادب نمط ىو ةمزملا "و ءأر تال بهذا بهذاىللا- :لاسو

 اهيغآ) قرير قتلا ماهفتسالا عسي مأ الانا (مادننم) 4

 انأ(ىنعلا) ماهفتساةادا (نوح' (نوح] )مال رمملا نا ترك

 ُك ةالنال هنيأر فيك نيا هبوب عىأر نمار هتركشتىذلا كاذءأال

 1 اي شاملا ناله نماضرع» .لاقاذهلرةدحولا رمسل

 نارك )ائلاةادا (ىا) !) « ارو ىتس ديرخكيا زر ضب وسار ه اروى سد.دراوخ نجا

 عورا بقت ل تكسب نسوا

 2 لاقادش مالال- اةوابهن«تفتلا مهر دفء هئلااو ردنا

 يشكر نملك( نلا) 355[ يمرج لتط قرهر#
 .ةعطقب اهعببي ةرهوجر دق 0



 سر
 ةبترلا ذه فوه ىذا ثعارارسأ لصفولالاو ف دفأوهنمأوارو تسول لالا
 اذا (ىنملا) دوال م 0 : ىهلالا فب رطلا لول ل برقالاو عرشلا ناقل بسنالاوهوتاءبلا ندلأو .أوق' ا

 ةقاحانءاهيديرأ شلك فر
 الا|ولحم ل معتساى كلا ةادا التافاذاانأو ىزاسحما بوب

 5 مطب مهلاقلأ أرهاط ىناعل هموفدرعيياشملا تاحالطسا رمالىنلف تاسيثالا ادا
 زر ملك اذا) هوتأ (ليكسعلا اوفوأو) ىلاعت هلل لاق مهلا قش ىلع فوذو ريغ نع
 عرببتل (فقتالو) ال٠ (اليا وأن ن >أو ريخكلذ) ىوسلا نازيملا (ميشتسملا ساط قلاب
 هلففاذام هيحانص (الؤسم هن ناك كئلوأ لأ ؤفلاو رصبل ومها نا لء بشل سيلا م )
 ةمم وب رلا سمأ قفو ىلع ةيدوبعلا باد[ عاسشبر ريخأ ىربكلا نيدللا م لاق نيا الح ىهننا
 نم ىلا عت هلوذن مول دف مهدالو أ لثة ىلع مهل جل مالا ل ولو للا نان, دالو أ اولتمتالو فون
 اوبر ثتالو لوب وهذ! اهلاثو لكوتلاو اضسلا ىنمةيآلا مهقزرت
 او هو هريشااو صرحا ايهسداسو اهسمامنو سمن: اول تعتالو هوب
 يلا لكلا لو ةةنامالإبةدبق دهم (يتاهحزاسو .1 ىه ىتلامالا وشب ع انمي
 قشمتالو هلودب ربكم ااهرشاعو فضتالوأه كلا عضووهو لظلا اودسانو
 هدام مهطلافلأ .:دافتسلا ىناهلاناَعفَووَخَ تالا هلاك عاش ارارس أ قئ اح معن ماذا كنأ اهم اهعانبر الا لاسعرشم ههقرتكل آس اليم ىذا نانا ص ضرالا

 ندي سناف ةعيبطلا و فك اعثنأو مهرارسال لوسولاب كل فيكوراكنالا فرط .
 شخ مراتغك ئرايسس نم « سرور مسن يشر نو
 ىف علطي دح أ الكمجولا سوبعتدمت ىلا تالامديذف نموقوالح

 قدوكت نيلاعلا ماتو الح ىنح (ىنعلا) ع ناهدشا شرور باجر ه تاه>ودزام 7 .2 ا ىماسركعم لا مازعلا ىرأ تكا -مالكلاةرثك نم انأو يزيم قالماسمم
 لودلااذه ىح(ىنملا) تدارس دصزموك ىمهالب « ند ناد ش وكر هردق ان قونثم ناشعلا لاحاذدهو رابغالارظت بله عقيالثلا اه أر يف نص ةرو:سمةسورعلا باع
 زل او رمال اطا فعالا ئناموا دح اوارس "ىف فرس ةلامن:لوخأ ددحأ | لكشذا ىلا بال
 هللا بحر ىنانس يكح لوفرعسغت دعت لاطلاهلعبا ب هولاو دعولاو



 تعمو تياسناورثكلا ادهن زمالسالا] 1
 لامعالا د ابعاهرف اط ثا لامعالا ذه نيب قرغلا ام: ةومسلاو "بلا لجالث دست

 مال اوةالصلا هيلع لوف عملو ءلسو هبلعهللا لس 1و5 نيممرذو
 تسد سل ريعأاورويقلا دعسنا

 تي أراذافذةلادح لزثنيح هيلع لافتا لأسذ امم د عساه دورو بيسو
 أروي نازولاع لح وو ىونشم

 ااه نمزلاعلا بج( ىنعلا !) نيسان تبعد ٠
3 1111111 

 نزو ىء(وج) جي دب و كلين دري ذب اجزادبااكودبلاكنو- ناوحو تسمو واو ىءالثم
 أولا ءلاودو (ناوج)كملا ال*انئاو نيس! اوحورلا مسا (ناج) نيعضول اف «مدن

 7 ه(دب)ن حلاوه(: ) لوبمااوه(دريذ,) )بلال اوهو( هب لاك )ماما لهأ
 با اهلا ثمل اورام ممريغو لالا ف فرصتتم حورلاك ىف «ةوو
 ترهملا ذانىلاعت قارا ؤم دونا إلا واجب كك انح جور ن مدن

 تدكشزاغبا ارعارعإل ىم لات[ هك بها! ىلا نيعلاةدها
 بات ىأ انرع هتالس بار ناك لك( قيل ] ب رشوعدا ديم شنق نأمبا ىوس
 تن اعانامالا فرط هب هاهذىلاعت هلل اده اثم فشلا ىفو ةبهكسعلا ىلا اهحونمر

 ةئردلا ع .<ناف سائلا اوع ف الخ برغل !ىلا دوهشل | نم عوجر مهلهنال بيعو نيش هنا
 أرب نآرسخ تسه « رادهءاجوا ارهاش مد ىره ه ىود» الثهةءؤر برغل ناميالا
 ايرةءتاطل الراس نملك (ىنعلا) برقم ىأ بايثلا ظفاح (راددمام) مي راحتاشهاش
 كره ىم دعبل ىلا برَعْلا نمل لزنت هال انام وأ منهناطا لحال ::ثراسةرامثلا
 بحاصسم هانعم (نيشنمه) ينجو فرح دوي #سش شردرب « نينمهوادوب ن اطل ساب
 بابو ءهدوعتابح ,اطا الا نملك (ىعملا) وعلا ءانعم دما (ةاش)
 .الا يتسم ىف دع اهتم هلا غم ناكن م لك ذك س حاف نبذو فيح نا طاسلا
 ىو ءاشداب ب زاد ز دوج شسوي تسد ىع ثوبغموهر هيلع فيذسا
 ىلا زو داطلسا 4ع دبلا اليبقتن اطل (نم بلا هباسلا ذكا ىنعملا) جات

 هحرك 8 ىونثم أط-و امنه لزنتلا ناك لزننر ناطلسلا لر ل م 8
 ىلع سأرلا عضو كاكولو (ىهللا] ب تضازوا طخ تمد ن آش ببر



 ىوتثم ديلا لقتل الوَأ هصتخ ا هتالةلزوأطخ ديلا لقت مادث هثكذ ةمدخ ناطاسلا لحر

 ىلع ةرضداطلا نركب( ىنلل) عدرد د3 كازا دع دمزكو هراةوهرتوترغارهاشأل
 3 الو اقم ف همافأامدعد ىأ هجولاةيؤر دعب ةارلارا انخا نملك

 1 دوب دنك لرب وح ثريغ ف ىونم لاقا دما هيلع
 : اوهةس رعلا فاكلا ذب (ءاكر ةطتلاوهو
 !نيتك قالا ةريغوةطعا وكت ينقلا دوو
 (دتند) مءاتقا ور عرتباماختا ه ها
 ءو الا نءتاربغل لأ نا !ولعا (ىئهلا)

 ىربكلان لا مغ لات( عرصنيهللا او رصتتت أ 0
 قرت .مكياعلا ةرصن ذرثا نم كل ذف

 انفاق ىنعلا ى هّيرصناماو 0

 زامقالا اراوظاو بتكلا لازئاو لسلق برابفةروصلا ىف د.ءال هما ةرصنامأو

 ال اغسل يفؤووك الكروان مارال, بو رعتا ل

 هني د) هدوجو هانفاىف هدشر اتي ايفيعملا ىدإعلانرصنامأو.
 ىوتم هنربغ حرش مكنربغ لوب هريس هللا انسدف هناكمذ ىسهئئاززك .الاو رغ الا داما ىف

 هذ جيانم (نا حرش) ٠64ج 4: باو راكب رش
 هائهءةيسرافلا فاكلارسكمإ ب(ملك )لءاءانعم (مربكر) كلرئاءاثعم (مرادكب)

 هدب) هفسوراكن بوبس لاقي وشق به فاكلا قو نون ار ع د ةاكسشلا
 ةريغل هذه حرمش كلر (يغلاز «تارلحتتر .نءاعىكو(هلد

 شوخا ناربأ لانو كون ب ةعقيالو ىريف م هءذب بلت ريم بححاص يوب لاذ
 دقو ةاهاذعم (اري ) ملكتم سفن عياش 3 يش دياب غو ذ 0« ودرد ه شد

 لالا تيولا ف راك ىلا عمجار ريمش (بيسلاو)ر مو اريسك ىمو ءالوأ اريز وععأت
 ىو يذل بح هللانابحوم ىنءاتسح بويه ادة أي يئالاثالثئا (ىسعلا)
 .هدنع مهل او نينالا ىرخألاو "للا ىأ ناعلا
 2 حجم مرا تاس صرح ترج
 زو لع (تاتسد) نءىنعمب (زاز رماو» همر عابْشاربغ نمليلعأ ءادا

 نما يمّنئاالئث ىأل (ىندملا) بور اودوراكس ىلا عمجاررمهض نيعضوملاىف (وازةصقلا
 اومحه مئابشذوح إل اكء هنبحم باريش ى نت لو ءاراكسة ةلح ىف نك | لهتاياكو* -



 2: ج] موازورفازور ىور لاو « دارور ف
 مر (قور) قناة لم تارا ما ا (زور)وبللامبش

 اركستهمريللا لم نوك 1الفيكو (ىنعلا) راهلار زنساثم يكف د( ذو رضاذوم
 هتايابيىلساويموهتابل ع ىنهتعطغنا اذاىأ بوبحلاراجنالب تنك اذا اهتبالاو عرضتلاب
 راس ىشاعلا نه عطنا اذان هدبعار طاع لاؤساذهو هالثا ادبع بحأ اذا قانا لعأ ىنال

 ليوخواش او ىء الاذولاهنبالاو عرضتلا4نصرأبلا ارونم بوبهلاهبولاسوالب

 هر اظن ىف ىري ىذلا(ىنعا اهب نم ناجعر دراي ىادق ناجو نم ناجريدوو

 0 ل0

 أوان « محرج ااإ» ىرتشم ىلاعت ةريظتالىذلادرغا!ىفاطلس ءاشر
 نم ىرعرح نا: عىح ىنيدلالكمفلا بارت لعجاو (ىنملا) متر جوددوشررهرك
 ارآ ناك كسا ىونشم م 0

 لجالئذلاعمدلا (ىسعلا] قسد را كلاو ت
 هتكالمدثعو هللا دنم مظءادال احوال الار ءوسوه ملا مب 03

 «ركس اود 0 تاو » ىوتنم قال اورعاوجلا نم
 .ورلا حور نمانأ (ىنعلا)
 0 0 .ىررأ انتمي ىهيتلا لاوحالل
 انهنم ىف لوب انك ى ل (ىنمااز مادي دستخا

 ار يلغي قلب بوب لا نكلو ذأنأ لفل اماو

 املا
 ا ) ناسا رتردئسو رد هونكا ٠ ناتساررفنونىا

 2 ةروصل ىلاذه ةبنعالل ابلاثاورد_هتنأ نمايو نومتسم ا

 6 تسامرا ناك فرط ناوك نإ .وام و تساخ يميردر دسوناتسا 0 لاتاذملو

 ةرايعب :ىهىتلاام نبأ هيفانلح فرطوه فراأا الاذردصلاو د !نياىنعلا ف (ىسعلا)

 .نيغالىأ انأءا ءاذعمهدحو ماكل نمنيأو نحف م امم ماكمتلا سفن نع

 ىو رثأ انلى بيرل ىت> هللافانث انذل كانءانلحم عئالذتموهوالعأ الو نذسأ الور دم الو



 .و (ىتعلا) 6 نزو د رضردلا حور# .طا ىأه نموأمزا

 ىأ ةأرااول-
 اونا ديهركاطا
 ا وانأو نحن دس نم لحور

 لسوضلاكلاذم انهمريغصتالةنك اس فاكس مو نآ نم ةبكرم (نوجلن 1) دادعاللةلباقلا
 اذهمانعم (نبا) «ىتخابتمدخدرتدوخأب ونا« ىداسربتارعامو نم نال ىوشمنأ
 ءائعن بهل اع درء صام لعف(ىخاس):ريثكدا|تانيعتلا ءم.دارأو نحنوانأ ىا/امونم)
 ةدحاولا ةةيقملا ل .ذه(ىنعاا) ءانع كا دعسص(ىخا)تددعاوت ئه
 | رهاظلا ىو ةقيةملا ف ةسيتاذللا نان ثعمثنأ ىحا خومتأو !هتمظنو اهتددتءاواهتثيه
 ريغ ةينينثالاوةرياغلا ةقيم ا ىفو تبعلتادابعلا درت اغصعم

 يلعةدابعل اةمدخ مئاقمدا دعتسارا دم ىلع دح ألكو دو دبعيلالا سنالاو نما تقل
 انانناءالارهر تادايعلاس أر هك فرستالاك افك فرصتالو هل _خدم١

 ايها ىلا درك ال ريكي اَأةطا نذابالا نمؤن تا سنا ناك امو تل
 تيذاع و دوش نابي همها هونو نمآن

 .نويوكي نوبملاخخاو نوتداكتلل تح (ىنءالا) هب دنو د نآناج
 اورهظب ودادشالا فالتخا مه فتريو بوبا قاقْوك واو عض مالا ب

 | عرش ذسهلو ةةرفلا دن عملا هبترصءذ هو سمتلاهايضةوط سو بكر كسا رووظك
 ىو آما ىاآس و نال وثم لوي وقار غتساة نسم ىف بووحا بطاخع

 لاعتو تباثوؤ انة روك تم اامو نمىأ دوجوم هه حاده (ىسعلا) م نحتزاوذا

 قالا وسلا لاوثالا نمو ناسلا نع هزئم ثنأ ناب نكس ما بح اصاب ىأ نك أ نحو
 تملا (ىتسعلا) نخو مغدر ا لايخرد « تنديدملارهناهسج مشد ول ىر ثمنا
 أوهوراسرالا كلر ديوهوراسدالا كردت الت لق تنأو كني ور ىفءردتت له مسا ىاةيوسنلا
 ماهفتسالا ىنعماذهىفو اك-كوامع كلناةل اخو دح ار حسب أي ل هريبحلا فيطالا

 نم ءالا ممج الارنا ىلا املا ةيلرم فو ىفامنجوهىذلا

 كيرءابو ل ثم هليمتي ع رشلا تاس ىف ءدرو ىذملا كل كلاو جرم او مغلاو ىفاغلاةم-لا
 مغ شتسو انك إل كعب وأتريغ نمثل اهدنس واهر هال :ىلءاوام ة-ابلاكاصشو
 كعفلاو مغلا ىنعو هىذلا بلقلا (ىعملا] ب تسندي تاقبالوكركمون « تديدتخو

 نءىلاقنا باغلا لي بولا ده اتم الو لاما ةيؤراىئال بل لالا ذناب لفتالشنأ طوير



 "و مغ ةتسدواهكسن إل ىوشم «ايلحأرب ,«ظمر هتادهاك قئالاهرورسو انهما

 ام وه ثصضلاو غلاب طوبرسوهىذملا الاذر (ىندعما) مدي مك
 قئالربغا ذهو"ىنح ارورسموأامو هه نوك ا اعتب اممنالنعب راعلا

 | ميتا «ىثاللا ل. لياقاين لا عاةملوقي هاو اوءانمو ايئدلل حري
 0 هنيه أد ضو عراب

 01 را لالا نئاه نحب .ىلع اق شعلا(ىعملا)
 ,لافالتخا لوزيالرضخأو

 دارأ اك زطع اءانعمرسأ لعف(د) 4 رادع تم زشنأب عرش هو ربوع قاشو
 .(ىربو* لادنلاةادا (ىا) ندا هجولا ,) ةراهطللاب

 121 نوح انمم منام كلف اشعل ننحلا كلهد

 ثااسو مخيت راس تلا هور حرش ل مرايغالا ثول نم 3
 حبرشت نمو هو اذا ضماغلا تحب قوما كسلا حر شلا حاصتلا ىف لاذ ةدبرسشة حرش

 : بانل ةيسوهعجو 1

 اا ب طنا هذ
 هتالاعو هلالدو هنازم نم ةزمغزاع (ىنملا) كار ةمالءاوه (غاد)

 الىأ هتاياغ نع ةرابعزامغلا معو ةءاكلاب هقشاع كرغيإ ءابةمالع
 مو امل اذل'هتاولت نم ابكى لف ىلء عضوا وجوةراوط نم ىنطما4تلق

 | لالح تفك ىمهنم » بدع رمتوخربا مدركسلالج نمط ىونشم ىدو>و سن دلابك ضر
 قلاع اربمش لا (شاالح) هدحو ماكشماةادانعتزوىلع نم
 ىدمانعم (مترخ) طرسشلا:ادارت نزوىلء(را) تاعفءانعم (مدركسح) قبغ
 (تاعركم) وهم انهموأ ادك تافانأ ع بكس انعم ضام لعف (

 ثروذلال_> كل ىددل تاذاذك انأ ىىدقارأولو هنثئاسانأ (ىنمملا) بره»
 هج مغ« تايك ان ةليزفارير دوق كم لع !: كلب - ىف ىنتذا هل تلق لوي هنأكى نم



 نيش ىال(ىدلا)دوميمقا ءام(تابكان)
 لد 0ك 1 كا نام ع

 .نء نوجر خت الةبترملا هذه قووعجلاىلوألا تالام ثالث م راواشعأاءاياواللنأ لعا

 تاماكلا ٠ ده لشق الط ابنوروذعم مجنان قارغتسالاو ركلاةلاح ةمئاسلاو ادبأ

 د[وبالا هنو هللا ؤءانفلاةلام ةثلاثلاو لملا لاء تع نع ةلاا ١ ءاهىف نو

 كم ليبدو هو حلا لوشوتلاو نإ ماع قحارؤرة لغو زيبقلاوةئرغتلا
 تااثقرشا يعمر تأ
 : )حابس لكحأ :دحوأ هيف“ ايأا (ىب وعسرم) قوثهماءانهمفو د2 ىداشلاو ادن

 (رشوجرد) باطلا هيفانلاوقرشلا يء(تقرسشسةعشج لس انعم( وسعه ) علط ءانعما

 لش تناو قرشا! نم حابس لك ىعلط نمابوبحاب (ى#عملا) دجو (تفاي) رووظلا ف

 اذا اطعو هل دو+ دحالناسحالاو* اطعلاوروهظلا ىف كل دجو سمكا ىأ قرشملانهعا

 (يعلا) 4 ارتاجاركم اماه ارا ديا ىرادءامنوح و ىو اذكس مالا دلك
 د هش ىفاوح نيالا كاسبامحن راعشتئ ةىال

 اجرلا دسافنالزسبل ىا نكت ليه اةسركلا سيل قو دعم تنأن مان
 ا نمءاودشلنا ثع ماكاو 219ر2 ق أ ةءادلا لاياطءتاذللالو

 .(ىعملا) وتتم لدول قا « قاب وارم:هك تاه بكا ى +
 قدا. ما!قشاعلا) اوهو بلخالوحورالب وهىذلاتدبلا نمنينالاعمساةديدجح ورويتعلا

 ما ةتح لترا تفوت لطب جرش هدر راراذكب ل كشط ىء ربة ىألا
 كرت ىادرولا نعدعب ىذا ربطبلا حرمت فصر لو هححرششو درولا فسو عددا هحول(ىنعملا)
 ديمي رهاظلا ىف ناكولو ىوتعملادرولا عده ىذملا ىشاعلا لب بلا لاح حرش ةةيتاسا حرم

 .شوهدونت موو لابخاب مام شوج دشن ىداشو مرا ىم بي رقما ف نكلو

 نوكتال ةيقوشلا انتكرح دكر (ىنلا ')رذعلا([شوه)ةبقإ ا اةكرملا(شوج) رورسلاوه(ىداش)

 ليوهولاو لايم اءاتلقع نوكيالو ىلا بعت هقاثوش نمل قه ارئاسل هو ريسلاو مغلا نم
 تسردات سيو كركتموشمون « تسردا نك دور كبد لاحإط ىو انا ىانهقا قيفوتي
 نوك اركتم نكس: الت نأ عوذوا ردات سانلا تالاخل ةرياغمىرخأ لاما توك ( ىلا

 نع ةدل ازقردخ 4 ىلاصت هللا ناندقأ ةبحوهو ىوبناهارو رمسلاو مخل ارم نم اشعل اذكرح
 (ىملا) 6: منكما اردودودرمنا لزنمو نكمناسنا بارا ساب اىوشم ف هولا

 تاو



 نآنداح نآنداح «تسندام داو رثآسحاو روج .جىرتشم
 تا.ة<نمرورسل اوةَم لاو نأسحالاور ولأ (ىعلا) 00 و ناشوحودنريم
 قدحلاو ا ينفيو ثداوحلا بهذي هنيانالهئااىلا |. فزوعالةثداسرشلا ةف صو ةيرشلا

 (ماركي ا لاو لالسحلاوذنل ردجو قير نأنءاع نملك ) ىلا لاقثراوشدارملا
 انو تشب ارعص ىا دح سو ىوتنم (ضرالاوتارهسلاثاريمتيو) ىلاعت
 .دف نيدأءاسح ناك الو (ينعلا) م ءاوذخنيدلا ماسح ىئو دم

 اولي كابالا ضع ىفهنارت> هلبتكيإ 0 .وان ديستاكوابغار هماتالو أيا
 تةوىأو حاب_هلا علط لاقر فلا عولط نالوموان ديس أرد حابصلا ىلا هلب تكي وهو هيلع

 ىانيدلا ماسح ىذول رذتءا ىناج ن مروو ةالظلا نم عصلا ظف- نمد
 |: أعهعفنتا أب هممت برا تن اهركشعادأ ىفان نامىنهي لب ىف ىروصت هك متأ

 ل هءىهاوخرذعإل ىوتم لاقا نوال ضيف ن مضيفا ايلاعلا تاج ردا هيطعاو
 ىأر ,ذملا بلاط ىديسا.و قلاغاب (ىنللا] ]: 6 ىنونناج مش انو ناج تاج و يفوت داجو لك

 وات نا 6 .طاوهو لكلا لمع مظعم
 ممل !لكشو ةرللا ىف كحل ادب نار لاكّره ذل ىدم 2 !ثراولا بلفوهو بارما

 ناعللا انه يدارأ (تفات) مي ويرو هثم تاتو سرد ب ويروبزاامو عصر تفانإو ىونم»
 اوهر(حوبس)ةيفرظااةادأ (دد)-فلايفت هبط لرؤننم (ونروبزا) نتخو (امو)
 (وتروصنم) بارش (ىان) ةيحلا بارشمدارأو حابصلات و برع .ثيىذلا بارعتلامسأ

 ند ورسروسنم باريش: وبصا !ىف كنب الحر ون ن *نخخو ةيفاره ما( ينعلا) كروه:ه

 الواطع ( وتةداد] ها صدرا برطوك و4 داب © ام درادنيذح نوح
 |بتمل ابار مساوهو(هداب) ىل (ام) لعفي (دراد) اذنك(

 وهو ب ىلا عيجار ريعشوا نموتايبالكنمةبك م( رك ) وهةلوةمىأوتوكإام(دوبك )
 باريش كاملا ا برا أمدايرخ اكسل ارش

 ,ىألا د نا_-اوهئاطع

 قوشا اوبرطا كأي 0 2 كالا ذنركبأمرا الا بارشوهىذلا كتي دحأ

 شوه ىادكش دركردخ رج ه» ثدسام شو ىادكش شوج اون ىوتم تانقوذلاو
 شوج) نئاس (ىادك) تايلغااف (شسٌتوٍجرد) ىروسلابارشلا (هدا) م تسام
 (ىنعلا)لمملاوه (شره)نارودلاف (شدركرد) كنلارهو (خرج) انئالغ (تساع

 لا يوم هع



 نشل
 ارثك أوال_غاودبزأ ىملالا شهلا نايلغ ىأ انن| لف لئانايلغلاةيفيكىروصلابارشلا
 ةوقلبسىروملا بارشلا اولا والبس ثعلا بارششنالىرو هلا بارشل انايلغ قفا

 قاغلا برةعاط ىف كلما |نوكعم» .ىأانا اودع نم لئ اس نارو دللا ىف كيذلاو لالضلاو بلعلا

 ىنلابملابارثدوب راشو يهاالالاجلا ووتمما نك قئاغلل ةةلاخلا مدعو كرادتاب
 ىروصلا كم! |تارودنال كلل نا ءىلءأرودلاو عانملاو وذا اوذر .ىف ائمرب وه

 قد تسءابزاه داب ىوتم تاداعسلاعمبت

 اتلرانا اركسائمراسىروملاباريثلا ا مد زاام ف دش .فامزابلاق هوزاام

 0 | +1 بلاقو ىراكس هند نحن
 تركس اثم ىنعملا ف قولخل د عملا بارشا !تارخ كر لكلا لدع ةطخت ةعمجلاحاو رالا قئامشح
 .ةلعهل نر رهط اثم ىروهلابلاغلا !نكو !ممركسنإو

 لملا.اذهوراشلا نمد ةنتىبلا ةليتفلاكن دبلايةدوجومةةطاستلا سفن ا اولاف مهنا 2

 ب1 ناكوة هد ان قد لوسرلا با .اناذاةنادبالا لسمم 0

 .[ثيللاءاطعا ذئاذالا عب جنوكستار هام
 ن(ولا] «عووحار ربات هلو ردح

 ها لاقكلاثعا وعن ةدحاو يقم را تارا اذه قر فارماهلاب عملا توم
 لاق (ةدصحاو سفن نم كفل ىذلا مكب رولات اتمأا) ءاسنلاةرو-ؤىلاعت

 |( سغن نم حابش الاب اوةلخاك مناف هرس سد ىربكسعلا نيالا مخ لانو مد[ىهىواضيبلا

 .دحاو سفن نع حاور الاباوةلخ كلذك+ السا هيلع مدآ شي :ىرادحاو

 يأ مدان فور هنا قلل مالسلا بع راو«

 اراؤأةعشا نم عامش فدأ نم سفنلا ىهو (اهجوزاهنمقلخو) حاورالاوأ لرهيلعهللا
 اءاورأ أ(« انو)نلماكلا حاورأ مهو (اريثك الاجر امهنمثيو) سو هيلع هلا هدمت حور

 لماكل اد# حور نم جرخأ دو درم او ل دانه جا .رخأ فني الا ىفتاغلابر يغش اصقان

 تالا ديالا ىلع مسن 3 مص الاولاف مان ءاكملا الخ صتانلاو
 [تسرار دس » ىونش.لاةرانالومران ديس مهدرو ندبلا عمدا لأ ةيالفا ص سإلام

 اج ريوط تيدطااذه (ىنلا) موكت دم نالاوادشد> ن
 فاكلا مشب تاكناو هريضأح مم ةيسرافلا فاكلا مضب وكنأ ىلءرجانلاثي دحا:1 لف

 ىملوطلا عملوبةلانسملا لحرالعقو و راسئثىأ ىنرحاستتاثيدح نبأ ءاثعمةيرعلا
 ىوثرجاسلا ديلا ةءاك_ح ىلا عورتا اذه مب رجا“ جاوخ ثياكع عو>رو

 نال هنيدوجوماثساو



 (نَهل

 ارجانلادبسلا(ىنلل) ينينضنبا تفك ىمهدتك اريدس «ةيتحودردو شئاردلا هحارخ
 عبجولاوةرارحا ف ىداسلا مالكلا اذه لثءقرختم مالك ةثاما ذكل اة ىطوطل اى ارف نم
 | كتقيمح ىادوسماك و زاببكر راء ضئاننك ف ىونثم قشاعلا لاحاذهو ٍنئحلاو
 لوفي ناك ضمد ىنعلا) هك لاقي وفغنعو اضعنمأ انعمةيغلا فاك عشبماك) «زامم

 ءادوس أضعبو ميما ءادو-ىتعو أر كسب اضعب وأع

 رهرار هدثك كرام نشل هفر غد رمإط ىوثسلوغبا هلو رو

 هديبرطب راص الما ةينمأيو هحو ريجاعب راسب رغلالجرلا( ىلا زج ى هاك
 06 قرش شبش .لكبت يشي وب رغلا ىو ىلع شح لك ىلع

 زثل-ة(جيك )(تسد) قيرغلالاعجار مغ
 در فار وهذ يا سأرلا

 هيه دو م رك قششش؟ن ا 0 قوم قشاما ١لاماذكقي ةحابسلا

 هيلازا هب ىتشعزا را

 .ةردصلل هيقءايلا (ىكنتك)

 .-11 اولاف مالا بوابصم ا ياكلا اذه بيبا بع (ينعلا) موثلا

 امزعترخأ الطبل فاو نشب وانس سو ضر انبا لاقموتلا نم نسحأ

 ىوزاهلا ه تسينراك- واتسهاشرا كسا .١2 يوم نيلاطبلا بحال ىلاعت لاو ةمصأ

 بمهتلا انهامدارأ أو ةسرع (هفرا 1 نأَحالو لم الب اداَرأ أ( راك) )6 تنرامب وك هفرط

 دارأ ناد شالو لمعالب رهسيل ناطاسوهىذلا ذل ذو (ىتصلا] ضيرللا (رامب)

 فرخ :لكمراكن اكن كلا ونوكل !قااغ تاطا داب

 ال بيمع «ثم قو لاو ة#بحملا ىأ نينالا هئاضقل

 ل ماكل ىولارجأتلا ديسلاو هو هدد سف نتمنا طالب

 راك الء نركمال ناطل سوه ىذللا 0

 دارالعتءوقزريولذيو زم
 دارأداو هلجا

 0 ا

 انديسلافاذهلو ىلا اديلاهت هاو بهعأ هغرضأ مدع ب ب بيع

 هريس ىاداعيدو:رتدارعإل ىوتثم انالومو
 كاد كلا مدع نوكر |ءشألو ىدفواي



 رارءاو تاما ندر دفاع ةوىلع هروب مآ (ناشقوفمويلك ) نمحرلا
 أ ترعتاو رأت الا لوأوثل ةريغو لئابسءاطءاو عادةءاجاو مادعاو انغاول الذاو
 5 نم هيلا نوجا ةمعام لاو طنب (ضرالاو

 2. نقداسا!ناهربو نمءاعلاناطلسكللوغباذهلو

 ئزإ دراج لاى تهتورجت (ضازح) شاب جرد مدت « لارخ
 ىهاذ ان ٌةعلاوهو ب رطلاا ذه ىفو (ينعلا) درو دقعفرساىأ قرتغاضبأ (شارخ
 .سين رأوا معاو ١ ةنامرات نكست الخآلا سفالا ىلا كلر ود_ةمفرصاو كدو وهم لذبا

 دبءاو مفارحأ :٠ الهّشاناو اهل امر مشغ هلذ ةن لاب
 مدور حبا اسوا تيم كه دوز ماى درخ [مدانإلا ىونشم نيعيلا تايتأي تحكي

 نركيو رسغبح | هكلهلاةيانعنوكت :تأب رج سفن نوكير خآلا سغنلا فب
 هتند مما أرفتودلطارادب رقت تو هيلقْثيب لخ هنقرس بح انس كلي دمحم ا
 هل 0 ك0 .ةىأ ترخلاان 0

 0 .امها ىف لاق حو رلا هت دباك 12 02
 | (ى)نيعلا/مدج) تذال(شك) |ةأرلا (نرلَلَحَرلا ديه ها .تيسافاذا

 نشورلا اهل لاعب وءوضلا لحال تذبل نافل وكل انه (تزورلا) * ءالعتسالاةادأ
 لكما تاطاسلارسبو عمم ةنزو ر ىلع حو رلانهتدبأك يشأ ةأرل ماو لجرلا ف حو رلا(ينعللا)
 أرملاثو رضاسو ربسب وهلعسرهمىلا عت هللا أما حو روأ ل جر حور تناك »اوس حورلا هتلعفام
 | نانادن'ترربإل هربارمت ةرذ لاقنم لمعي نمو ءهريارمخ ةرذ لاهم لمعي نذ ىلاهت هللا لاق
 نم ىطوطارحانلا لجرلاجارخا نأ قاذه 0 ,طوط نديرب وار ىطوطرج اند عا

 35 ارو ذا رجاتلا ماكندس (يع ما) جدن :ايخاشان ديري طوأل دنا دوري ص زا شئازادهنإل وتم تيل اةرو يوه تايد ناريطو سخقلا
 .نم تراه ةرمخ مل ' ىطوطاان صخقلا ج رام اهامر ىملوطلا
 8 درك ز او كرف اك م درك راورب ناذح هدرمئطوطو# ىونثم ةيلاءةرصم
 تاسالدكن .ي9 سم( بانقا )تيراط( (دركزادب) /ادك (نانح)“ ا(هدرصئطوط)
 :«.(زانو لرر) قرشلا ند ار سهلا انف 1) نمو
 :هءضام ل عفر دصملا ندركن م (درك) لارتالانءتالوحلاو
 :الولساو موس لاو ةراغلا ل عفت س عملا ناك ثراسط يما



 اهكلا]
 ٍ سدح قيطمن مو ةبئام-+لا صغةديقنماس الخ تدحو اذا ةءيمملا سم لل ىف يق ىتلا
 ' نص ء ىلع تدعفو برغلا فاقةلخىلاتراطو قولا حان تقف ةعببأا
 ةيناه سا الاف عدعولل نيح ةقيفملا سمشناعلااذك انو الا كو
10 3 : 0 

 تراط ال هربخ مدعتلاعريطلاراك فاريفمرا رجالا ديسلا عز« غرار سا ديدب
 ,و ىلعوأ غم ل دب ةطسن فو ىطوطلارتسطلابدارأورمطاارارسأ ىأر روذلا ىلعو
 ةديامدوخ لاحت ارا « بيل دنع قا تفكردإ الب ىورإلل مةمؤقرم ا ىطوطلا ىلا جار
 © نع)ادتلاةاداعىأ) لاق (تفك ) لعف(درك )ابلاع (الاب)هجولامسا (ىوب) بيست
 (دوخلاح) ناس نم (ناس زا) ةحاصفلا ةبسسانعىطوطلا هدارأ ؛ارأو ل - ليلا مساوهو
 سضأ لعف لادا ريسكم (هد) نا خىأدحو ماكستمسفنانأ اهانهمىذقا ن نم عسمح (فام) كلاح
 انطغ أ كلام ناس نمر أبا ىطواطاللاةوانيا اعموحو عفر اذلا دبسلا (ىنعملا) طعاهانمم
 يدآ كوراوأو ظنانك اهرك و داددل لفي وكى لوط تغك ف ىع هرسمغتتنل بيست
 انولغأ نيح تنام ىتلا دنهل ىطوط ىلا ع.جار ريسفوأ نموناسلل هك مةبكص (وك )

 تطعأ اهانضمسدأ د نم ةقتشم ضام لمن (داد)ة مدت (دثي) ىطوطلا ذو لامن عرجاتلا
 (ماشك) توسااو (زاوآو]ظذا نرتأ اهزمكي(نك اهر)اهلاس ناسا ت يدب ناسا (هك)
 [نكرحو اهلعفيىنتطعأ دولا ف ىه ثلا يطول رحاب ىطواطلاب (ينعلا) علا
 اوندك غادرت ه>وا إل ىع هر 21و ةطمآلاكرتاصخهلاةسور عاب تلاقنابامست
 (درك) ماهغتساادا(دح) ىموطلا“ اذ( قرار قركم ىدأس « دوما
 ءايلاو(ىتخ اسإالكو بط اخ درغم ضام لعف( (ىخومك)تنأ(وق) و) كانه (ايغآ) تلم

 | لجملا لاذ ىف ىطوطلا لاذ( ىن» .هلا] تنأ تةرحأ (ىتخو -) - 1 ١
 ىطوطلا تااثذ هءانتفرحأو اركمتأيهو تددعأ مم تلعتنأب تلعفةلاعىأ دم وااوهر
 اردآر تزاواهكنار إل ىم ىلاهلام الب ةلئاناءلعذ, ,ىنتعن دةملاى ىتلا ىللوطلارجاتتل
 ىأسبملا لمف كالبوسنال (ىلا) هنرك دثبتا فدو شيوغ » درك دن |
 :طساو تريلا تاعنمصنلا اذه لحالد:ملاىفىتلاىطوطلا كنتوا رأأ

 !(ىا) «صالخ اان كنءنوح وشهدرم« صاعوماعابم دبر طم قا |||
 الان اسلي ىفتلاق دولا ىطوط ىنعن (ىنعملا] انعم(ىان) وثم (نمتوج) صأ لعق
 ةعيبطلا صك نما سالخ ىدت ن> ىلثم ومو اسهااو صالة ء رطم ترض نمان اهاعثو

 تنكنا (ىعاا) يدا اب هع 2 ماد 7
 ولك أب“ ارق ارومطلا ةجح |



 نلف

 اريث ىأر هز مكوأ ةبح ناك بارتلا نا دز ديمو 'لالفالا ق راوط سوبا ذك لاغطالا
 3 ةمال-لاتدرأ نان هنوماميىلايللاو مامالا لافطأو هلك أ, لجالارمط لاح لك ىلع اين غوأ
 ةيسرافل اءابلارسكي(تازن) يب رش مابدك نك ناب هضغ « رشمادلك نتاج هادو
 نكو ةبحلا ف خأ (ىعملا ا 6 نك ) ماوه

 4 مطسلا شيش نكولر هزم ًارةكش ثلتيلكما
 نكو كن انسحوئادابعرهظنالو هللا ىفءانلا ةببرل ب هذا ةعربطلا صفت نم صال كنا

 يال اكاننمإلا اخ اور هالو رسال يعل رشبشج ون .نكو منةالودحأ |لكملعل ةكبش

 نسحواداددكرهإلا ىم لاقاذهلو تان آ ةرهش 1 نانارعثرمشن الو امخرهظيالىذلاوهأ

 دازلل فن نسح ىطعأ نملك (ىنلا) مدا ررراىوسدبكاطادص و دآرطرداردوخ
 سا. :لا/لعم نم ىورملاتي دسلاو زعل“ انرعلارا ارانخااذواواوجو ءبناج عضو ميقا 32

 معمل ندا اال سئاراشيدأةرهلا نم كس ادم
 ىتح ئئلافثالسل نأ سانلاىرتنا لم سانا كرو زيل ىل

 باوح زير شرسرب ه اهكترواوعتحو اههحو ىوتم كمظعت مهرطاخ ىله قأرالأ
 ءام لة مبصآو هامنوكت دسملا عا نودع نعالا (يدعلا) م ايكشمزا

 بضغلاورددلا لماو ملا لجرلا ل خدك بكا .كاول طع ال دذلار لغم سأر ل ء برقا
 منيف شرا زورو ه دانس ٠ ٠ هرم ثريعرابوأ نانمتد و ىو ضمد سمح اوأ
 "اب حالاو هنوكلهي ىأ هذ يملا سل ىأ هءادعالا عينا
 اذنك الك اًذانهتافوأ نوعيضي نه ارملاو ”ردملاو ةبععاب أ هلنزي نوره نيو نوعي طب اشو 3

 جرورملا زل قوذلا لهأ ساشنأ نيعيشملاقلا نم لامملا نناظدجوتلاو 1 لا نءيلف

 صولا لا ةر هش نم لوانتو للا مهترذب ن مالا اله - هالو ابلا ةلزعلا رس لةرهاظلا

 لو ربا تميقدناددحوا م راهب شك ز ادور ئاغدكواإو ىو لاثادسهاو بهار
 | تصادم اذه ةميثر ردن 'ءيفيكوه عب رلاعور رم نع لذف ىذفاذلا ذو( (ىنعلا]
 نارازهوك «تخر ركاب قح فطلا نإ سل كم 00

 فدامش(وك ) /برهلا تفرك )نب لءانعم( اإل ان) (تقرمارداب تا 2
 هلم ىلا بر هل ااذهإب كي قيل لات (ىنملا) بصء انعم د ىلا

 ري ةفاطلا فولأ حاو رالا بم بصيلات تلات لماكسلا د_ثرملاوهو ىنهلالا فاللا

 م ىلاعت نا فاطلا نم ةصح مس نيذفا نمالنأ ثا هتنراقا داق مه دعسأ ناكف ةيهانتم |

 أولم د ىتح (ىنءلا) يءايسددرك ارم شن اوبآ « هاني نوح هكناىلاب ىهانيانإل



 سبب يبل |
 | ليراناو ءاناعاسحارمفطب وةرهابلا نر دقةوفل رغب قطان هتءربهرالوهأ طم ىأ هدهد |
 حرنإل كلم رظننإلا ةمدخواركسم عكا نركن ةباذلاو ةيولعلا تادوحولا عج
 0 |نكيملأ (ىفلا) يدش راهتنكيناشادعارو و دشرانابردناروسومو

 دقحلاب منا دعى عرصلا نكي لأومال_اودال_هلا لضفأ انس: ىلع

 نكت أو(ىعملا) جي دود دورغ لدزادروارانو دوبءءلذهنار مهار

 يلع هركس ءالو دور ار دقب لىتح مال اوال هلال ضف اننن ؛ءلم مهاربالاثسحراتلا

 | هارىعدوك » ىو ه:> ارالراسى أ ناخالا دورغلابلف نمْقأ هر رذ لاصإا
 يملايعادربلا نكي مأو(ىعلا) مدتارتس معزرارشن ادماقو دئاوخ شيوخ ىو
 هلافاودصتالهنأىور « هنعمهدسلأ رادو مالسلا هءلعم دصاقتاو هفرطو ءدتاج

 ىو انالوموان دس كت اذوارراجالاي دوهلاىرو "ىلا برها لبحلا4لاقت وعيت قرف فيسلاب

 ةديسل بما لاقييىنلا) م زيترشعتز امئابتهانبأت هير
 ال صالملا د_هب مالا ناكف شاملا فيا نمأحلهكلنوك أ

 ايهيوان دبر وارهحار 95 ول ندرك عادو ل هنامز ىف «ادشلا نإ طل مرعملاهلبا« اجا

 قاذمري ىطوأط دادس ديول لف ىم للا الاذن مائاربطورجاتال ىطوطلا عادو ناس ىف

 امهنرحا قاذملاب :ءولملا ىلا زإا) 4 قارغلاو مالس شقت نازآذعإ .

 نامأ ف ىنغك هجاوخ ظ ىو كنب كوع قاوتذلا زلم اء مالا ل تلاقا ده دعب نيمصنوأ

 نامأ ىف ىهذارج لا اه دب امل لاقبوتتما] قار ىدوغ تونك ١ارمرم « ورمتل
 ار طم في نبل دوخابهجاودنإلا ىم !َيدحاميرط ت أ ىلنآلا ىلا.

 5 'ىكيطرطاا هتان ىذلا ىنعملا اذه هل د.-!(لاقو (ينعاا) « ورم اراك ريكو ا

 درغبناقبلا لزنمو ونون ا لسبقاونوم ىو رطرهر" ىضم وي رط هناثىطوطلا قرط كم
 دكدباب ننجناج « درعق ىطو طزمكن مناج ط ىو موخالا طارصلا ىلا ل صولا ءانثذلال
 نوكبتاباوغبالاذكحورلا ىلوطلا ذهن م ىفدانوكسش نفور (ىنلا) عدوي ركسلا
 ةسايرابح ىلع لور :ءيوطلا ناناهعوجر اطر ىلا فطالا بليالا قوام باهذ ن حلا ف

 ندشىامف تكن اوراخ 7: ةءاثرمل لافاذولو مه دنع هراسبتعاو سانالا هحوتو

 نوت كش ص اق ننإل ىو ةرهشاا ىأ ىامن تشكناو :

 لك حورلا لوطي طال ىف تدبلا (ىنملا) يدا ١
 سنالا لاو ع لو ه>ورر دةتالتدولاربسأ اذكت الوم ىلعر دب الرمطلا نااكذ صل

 نيلخ ادلاعادخ ىف اهعنعتارملا نعو اوكوشن الو حوران اضيأ ندبل او سدت ارئاظح ىلالو

 هيلم نوكر ف ءدب مه دعدولخدبج راغن منيب اصملاونيحاذلااممدارأونجراملاو



 لاقكلذىل هنو ةفاويو ة-اررل اةذظ؟ هركسفو ءرك ذو هقوذ هسنمنوجر خف

 ولاا هاشا بذوي كل نيدلا مخ لاةنوغنلاالا .قاينرأنابنمتلا لح ف كامتدتلا
 2 ,ثناو « قراره هوو مديرا شبا كم ءاوسانم هللاقتلاوه
 .:ل| ىوتل نمل خادلاىأ هتديلخاداذه (ىندلا)
 لبس بح امثل سيئوه 4 لوي بح اصملاو حادم او هر جراما الا ذوابحاصمكلنوك أ
 دول ضو لا جرد 8 دوحوردوتترح تت ديوك سيال ىوثم ئيعمو ككب ىئانأ
 نسحلاىفريظتملا علا دوحو ىف كل سيل ل لوةيلخ الا ىأ اذذهو (ىنعلا) # دوجو ناسحا

 تام[جاج لح « تسان ؟ملاعودرهدبوك شأ 1 ف ىع ا ,لضفلاو
 كانيلاعلا لك هللومب بحاصملاو عادلا وهو جراحلا كاذو(ىنعلا) متت كب ليغط

 لالش عمو م_هراكوم سانلا لاح ذهو كاحورل ىليةط اش اورأ ةلجو ل مو اسبو ضوغم
 2 7« شيوخ تسمرسارولخ دتيبوجوا 9 ىم نيرطلا
 3 ريكس !نم ىراكسو نين 2قاللا ىربادرورغلا ألاذو(يىنلل]

 (ىعلا)«و> مدنا درا ىو هتابذايعلاوكل ف
 موك نأ ًارهلا“ 0 لا هلالانرل أنا لميال ءفغ نم حودملالاذو
 تاعاطلااوكر تف: يلا سواسولااولاكيأر ممل! سانا ناغنث اىنءاودقءا

 قروش شعم تسياممض وحدا ىم فا
 (نام+)ظناىلا هفاضأو, ,قللا هه.دارأ سوفاننزو ىلع (سر ولاس) يتسبإ

 نيشلاو لأ (رثك ) مكس اةداذالء الاودي لاو دوال (تسباهممل) ف ةزمول او أمنا ىف ا
 نرزو ىلع( ري) امان لك ب رعلاب | هانعمآ كروخ|هريدنت (ناكروخ) ةممتلا ىلا عمار ريما
 ةمفارهاظلاىاينالا لهأ قلتو ةةملالم (ىنملا) رابتلا مسا(شف ر ءولملائيتلاوهورتا
 د سانلاداشرالر دعتلاو اسيندلا ىلا لئاسل ا نالقغي !ةيبعع

 باكل !نمهنا لزنأ م نرق' .:ن
 الو ةمايقل مويهتلا مهماكيالو رانلا الا مسهنو بف نراك أيا كتثرأ

 سا 57 لوي و سانلاحدم نمت_ءاملاةممتلا فسبأ دين ملأ 0
 قم ءانعم ةيسراغلاءابلارسكي( ناهي | مج راكناا دوترهاطرادود «راكش ا شتوذو
 تاابإ روظيهانعم(دو كره اط) ةمتلا ىلا عجار ريعش(وا) تاخالاوهدو«نزويلع (دود)
 رهظي تولا دعب ىأ ةباهلا ىف درهاط اهتوذو قة نر (ىنعلا) ةياهتلا قءاندس( راك



 مع

 باح نأ ل بث ءفنبسا و سانا |قلقرتغبالنأ لقاعلا ىلعف اهنارمن لمة كو امنامد
 ارعدمناوكموت ل ىو انالوموان ديسك لوغيف مهقلقب رتغأ الو موح دملب أ الث آتلقداف

 كسمخكرم| دك زرال( وك تأ[ ف) « رس قدا ياك صانلا « مدوخ قوم
 هلبقأ ىعمهلك 1 (مروخ) ىمم انعم (ىك )ل هح دل ارحدم) حادملا ىلاعجار رممش نو ناببلل
 ى) هبط ئارأى ع تزد ىلع(مي)حادل ذو لوفي( هوك ] عمطلاس(عمطن)
 هعمط نم عاملا كلاذنان بدأ ىتمحدملا كلاذ لفتالتنأ (يندلا] هبهدتأ ىمعديهذا (مرب

 | الةردديوكو سمت ثحدام ف ىء هيرتغأ الذ مطلا لجال أ ىلع م هبغع بغعتأ لهو لوب
 الم اهدادضإا ف ثكنت هايشالا ىوفىل ع(ىنعملا) م اهزوسنازتلددزوساهزور «
 تاماكتلا كلت نم كبلق قرت ةريثك امايأ ساس:!! نم ألم ىفاوسمم كل لوةيناكتا حداملا
 (ىعلا) يتازدشوززاتماده عمط تت و نات دك نامرحر وأ ىقلاد٠ رك وف ىوتم
 لاذ نالثلنم هنامرح بدسن مهلا هب لا ميه ىذفلا هو مهلا بمن ىذملا الاذن لعق تنكولو
 كلاسسهف هؤاجر عطقناو لرسيش ف ىأ اهئاشراص ثثلبف عمطااو هو كان مهكم ىذملا اج رلا
 كاذو (ىنعلا) «درمزآ تهشتلاعنباهي دمرد ٠ دو رديارد تدمام ىيرثا نك م

 نالالعتالث نان[ منهما ةدوسومةلاملا هده ميدملا فوك فوج ىف قبب ومسهلا رثأو هورثالا
 سانثلا لعم اقحدملار رض افخ لاله اجر مات مذلاةلاساماو طغت ةرامالا سفنلا
 ريغصلا عماجلا ىفاذكب ارتلا موهودكو قا ثدي نلجأ تملا متيأراذا سو هيلع هللاىلس مما
 عي دوشناج عادسخو ربك هيام و دولت هود متفرلانآ ىو دوسالا نيدا دسقملا نع

 ىع حورلا عاد ربكدلا لأ ترا ةيدرمض ا وامابأ بيج دلارثأ ىأ أرثالا لاذو (ىنعلا)
 حدفشاو حدملارثأ(ىنملا) عمت داتا لن كاز دبا دب ني ريشو> دبا دب , حدمت ذب ريشو> دياسقت كيلا
 تنأب سلا اذء وهذ لت ةرامالا سمالانالءرئرهظيالاول- حدلا ناك اى نكسر رشم

 بحو تسنورطءومم»إط ىو ارم عقوهناللوةهريغى ر حدشقلاو هر رشنم لها
 لوسملا بحلاو وبال رثمحدقلاو(ىنعملا) يىردلا غرو شرود ىردبت  ىروخارتا
 ىواثم نطبلاع-جووفوملا لرش ىف تنأ نامزد_عن تح امهالكرأ امههدح أثلك ( اذا

 ىولح تاك أ ناو (ىنعلا) يىمهدبا ىئوا نوجرتا نبأ« ىد رشثو: درا -ىروخروإلل
 ىلع لو ريلي قيبالاذك نلارثأل ثمىرلحلارئأوهو رثالا اذهذ لوزيو اف :قيبامذفواهتوذ
 تاال(ىملا) ينآدبنادضب وناركد ثره وه تاج دباب ىمهدبا ىمتنوحإل ىم روذلا
 ءاصادض لكل“ اهلنا ف د_وبلوزيو نا دجولاوهو ت د اي نمدجوب اره ظاا ىفاولح ارثأ

 ىبح د عنو وارث ناديا ر كش دوح و ىم اهدادضا, ف رعتءايشالالقو كاذدشب تنآ
 رتشنلا بلطي انهم ( وح شين) تابثلاو“ اغيااوهو نديباب نم(ددأب) كي وج شيدر لمد

 لاا ىو ه4



 اوفا اوركسلارثأ نأ اسل (ىنعلا)

 رحام ار رشا زكى اهمج ولم ار ريغ
 : هية سيلا هرب هنأ نوالا حو دمملا ىلع ناستتئاو حداسملا
 اىأ فنا نوكيف بأ ةسئلاثلار اةقانم نوكيف دفتءيالامبملا نمهلرهظي

 اريخ نع كو رلاثيدملل هسيلعرو سلا لاغداءا ا جودم لا نوكيا رت
 هبلعبقلاو ربكم لاغدا والا جودمللا ىلع ناشمو سانلا حدم اذابضت

 9 لعمل لس لاتاذاو

 أ ىمدغنل لاو اذان ,ضرالا اقل“ نو
 ٠ءابلأ

 ةتراص ئادملاةرثك نم سفنلا (ىنلا) ريثكتا

 التقط كسر وست كن واش أ اتق
 ناطلسوشم داب ىناوتانإل ىم هللانيب و | نع جو راو
 نكتنالوا دبع نكر داق لنا مادام (ىنعلا) مرا راكوج وش ىوك نوح شك مخرزو شسأب#
 فاكلا م رك ةس رعأابههحاوإ 4 حد مرورك توفل ىركملا الس برشلا بحتساواناطلس

 لوا شفيك سأنلا لب بعلب ور را لا ست رع

 الونيح اًدملا بح اصتالو ثلومذ نارك ذلا ياخ تضابنلا ب رضي الل وس نكسصت
 (ةروؤل ىماغن 1ةمّختملاحدلا تنال عاو لوح دعى كناسحاو كايااسب مب بعلت
 ليم ل ناو (ىنمما) يلالمإ ٠ لاجنو اع تمطا نوح
 كلاي اتم قديولو لاسجلا ازهشاتم لو زيان مهر هنو موسلا و اذه ىال سن

 هينوج ةويطأدىمهتل تاجا ف ىو نع نوضر
 اذكو باطما ادا ثار ناي. الفاكللا سكب كنم ةبكرم(تك) ود بدسوكب تدل
 (ىنعملا)ناطيشل اهو (وبد)ةلبحلاور كلاود ( وير) باطل تدنن :وكب فو تدشن هىفءأنلا
 0 دوالوح دم يح ىأ ةيحر اركمالوطم أ ةماسخ|«الؤمو

 أ هجط ىم ال-:ناطبشىأ تسودلنا كل نولوةين
 0 غال (ىنعملا) رس: 0

 لمآ 0 ى م كلئمنوب رو اسر وفر ربق نمتيماذسهن روق اج
 كاشي اش قعلا] ا



 م تيدواعم شح ىودودى وتبي زاوبدحد
 دوسي ىأرملل ان رمدتو بهذم وو

 رد ىدس توج 8# ىو تافلالاونايسعلا
 ءاانلو (ىنمللا) راك
 0 لن الناطيشلا كنم

 احلاسونأ :!كنامادامو(ىنمملا)

 بار ليسو عرشلا فالخُب
 ىاوبدونزا درب ركك ه را

 برم دس-ةمانو لهل رايكم دقاجب بكا
 تئمادردلا نال هم ةجاح بذل وب ىتحةنطبشلا

 ىف ( ردلا) تقولا كاذءاشعم (مكنا) مدتتع ركب عز
 كن( وز)ت رس( ىتدك )ذك (نينحإ) ل( نوج) اوفاعت (دن

 كلا. ذأباوماعتام لاصان |فاوأبم دآم تنك ىنهاتقولا لاذ (ىنمملا)اورره(دةتضركب )
 نمبر هلي زازعتعبتو ةيكسحلللا ةريثنلارةيناسنالا ةةسلا تعضأ ىأ ذك ترصااف
 ىفاثلنم*ىريىفا لاقرفك اطفرفك/ باتت لاق ناطبشا !لثكى لا عت هللا لات نمطايشاا
 »و نيلاطلا از كانوا مةنيفاخراتلا فامع نكس ةنيا اعلا برهنلافانأ

 ىو. ىلع نكيملأ ب لامو ناك م نا«اشام مال اميلي علو غري ثنا
 هللاىلا عرشتلا دبعتاا ىرحألا ومآ هت نق موضه (تنالةبآلا ىدتولاوهف سلا ىدمينم

 | ىو جسردباتلرل متمك همه نبا ىو. الوموانديلوغباذهلو اهدعبو اولبقوةدابعلاد
 ملمابلا نعب (يسب) يع يار ياتم
 (ىعلا) قب رطا لاو

 رض بلا ىلع ةعزعلا ةيسرافلا محلا ن

 كوالا ىلع ةعزلا ىف ةبهلالا ف راعما ن

 :توكسال ىامورلاهدادمإب وة

 قدح ناصاغو قح تاناثء إو ىم قيفوتااب
 رأ ضرفولهساوخ تاائهريغوهنلاتايانءريغنم (ىنءلا) « قرون هايسدلا

 ناو «٠ وج ود -:> فورد: ىاادخى ال ىع دوسا ءةروناك كلم دبعتااناسنالا
 فيكىأ (نوحو) نيعمر دئالب ىأ دنج الرد: نءايهلاا (ىنعملا) ب دوردوتو رسب لامر
 ىمامملابوانر ه اط لاح ىلع فخاو تا يح هنلااوردفامون لكي ىفتافاذهلو

 كي ذقن مايهلاب (ىنملا) هو ددوبن كسي دابوناب » اورج امون رض ىا ا د اإل

 ءاشامري فت
 نأكمبا



 ((ناشملا

 داشرالاورا اذهو (يعلا) 02

 كش ناد ةرطتإل ىو اًشبويءريثك تيطغ

 انتبهو مالا لو أن م(ىهملا) « شيوخ 4 -

 كااهلسر أ ةروهولا ةرطقلا كنو اع ,وأ قبلا /.ةلاوهو ل-ءةرطت

 الاخزواوهزاشناهراو « نمنابردنا تاع ءرطتإل ىع بوهوملا عميضب الثا لردعأ
 ةرطقلا كانتوالبلقالا معلا نم مينو امو ىوف ىلع ةدوحوم ىحوررف ملعةرطت(ىنهلا) كنت
 هناي 1 بارعب ىحتو سف: ىوه بل ةنئالثل ندبلا بارت نمو ىوهلا نم براي امملخ

 هي اهداب نيكتازا شيب و دئنك ش فسخ وك ا نيكت ازا شباط

 يارا لاو ةراشا مسا اود ايبا كرم ةبكرم (ديك) الاذوم (انا) لبق (شير)
 قنيشلاو رك ذم عج عراشملف (دنتك) نادبالا «دارأو بارتلاوهر الا عج (اهكام)
 ةرطقنادبالا ف_فتنأ لبق( ىعملا] ةموفرملا اعلا ةرطقىلا عبار ريم شفشنو رثفادخ

 ءزالف ىف اهقحأو كنانانءرع البراناولسرأ ب وجألااهفكنتنالبقو انلةبوهولا معلا

 م ىرخاو فات ساو ناشيازا شك و ىرداتوتذتك خشن نوجهحإ ظ ىو لئاياد»
 انادي و-ذلاةءوهألا نءةرطقلا كلننأب رأت /َسن1 96 لمدة كنأ ولو (ىتسلا)

 نادبالاديل ان ثم ديو هوما ةلع ةرطق ىط 7لتر نكسا واي رتشنو اهنخأ:

 دشاوهردوك ءرطقط ىم سر للكوىوول! عضل عر أبا
 سم(وك )دحوان1 ف ةزمهلا(ةرطت) م تاعرك كو تردقثلي

 '«م(تفعرإدب مادا (ان)ءاووا اوترام !ةاوهرد]) 9

 ه(تذعو )ىء(ىك) باطخلاةادا(وث) ةردقلا ل

 ىاردش دضنارازهدسإو ىمامدسأرلانماهل لراهظابر وظتوةرطقلا
 !ىف فاكلا مضد و لمعي اهانعم ناكل مغ: ىلوألا(دشكيم) هد ثكي منوم

 مك( ىعملا) ل اهلل هترمصح عراضملا لعغلا ىلعب ا تاخداذا .اًنلاو بص»

 اذ هو دوجوال ممصسو دعب برايل هكحو نكي هناىتحم ة شوه و لبد ضفولأ ةثأم نم
 ثسه و نابزر# ىسهىوسإهمدهزاط ىم قلامخلاعدبل!تنأ كنالثلئامسأ ىغنم«
 |راطقلسصتا برا. نامز لكدوجولا فرطلم ادعالا نمر (ىضملا) ناوراكردتاوراكبرإن



 : هساعإو ىوم تنأالااهددع معي الرفةىرفةوراطتف

 قرغت لوتمااوراك ف الا ةلجالبا لكص وسم ا ىلع (ىنعلا) يي لوغنر بحب ردد قزغ
 لدرخ ةبح نم لقأ هبناج ىف ثداواا له ذل ج نالرامترلا قيمعلا ةيهلالارارالا مءر ف
 لوما اكتر (ىنعملا)  تايامنوحرسرمعزا .٠ نايمالاتآمصتقوزابإل ىع

 برضت ناتي الشم ىهلالار علا نمعيصلا تةوعيجرت هللة يوما رارسسالاو راكشالاو
 هنفرشعزهزا هالروخاشنارازهدسن [نازخرد 9 فمرعلا نماهأر جر ىأاهسأر
 ءانعم (تفر) قرولاءانعم (ر) رصفلا (خاش) في ردنا نمون(تازخخ) # الم ىاردرد

 نسف فولأ ةئاملا كن فيرنا تفوو (ينعلا]مدعلاو ثوملاوهو يلا هن (كرسع) بهذ

 » كه حوينوج هوسم دبشويغازط ىو مدقلا بئاماو رف فيرا مومهذع زه نم قروو
 لم (نوج) دوش |(هيس) سنل (هديشوي) بارغلاوه(غاز) « رض ريدم نات كرد
 سبل بارغلا (ىعلا) لعن (هدوت ردرولا ناتسب ىف (ناناكرد] ثا انعم (رمون)

 موه نمءناروأو ءاصغأ ةمب زهل نانسءلا فرضا ىلع ة-والا لع ارم انلا ةداوسلا

 )نا ب هدزاب ىدرر .ثاك ار مدع ع ٠ ءدرالازادي؟نامرفزاب وب ىوتثم شرما

 بحاص هدارأرةيرقلا سيئر (مدرالا-ليرم (زا) صا أب (دي[نامرذ) فلخر دعب ءانعم

 (هدزاب) هناك | (ىدروغ)ىذلا يشل [ةهتاك] مدعال (ارمدعرم) ناكسلاو ثوكمل ا

 هعجرا هتاك أ ىذفا ئذلا'لا ذم دما لعأ لاق: نإ نم ق أن( ىعملا) هعسراءانعم حأ لعق

 ذلاذءانه(.نك) م ءابكرلروورا »تاير ءابسإل ره ىاهداو ىدروخ خا 5-5

 توما مال يزو ى* (' هوا دن اد( بر اءانءم(هداو) تاك ا(ىدروخ)و

 وه 0 ضررا !«ملا»يىذلا شيشحلاو» (وراد) نمنع (راز ةوسالاوه (هايس)

 أم لكتو ءايلاغف دو الا تولاى و (ىعملا]شيشملاءايمنزو ىلع (ءايك )قرولا

 اذهو نوكمف نك" ىلاعت هلوذىلا ةراشأ شن اثحلاو قارو الاوت املا ءماو تايتلا نم عدرا

 اذولوا-متومدعب ضرالا ىهي فيك هنا ةحرراث [ىارظنام ىلاعت لاقرشالاورثملا ىلع ا

 (ردانبىا) راس وتسئازخدوخرد مديمد « رادوخاب مدالي ل غعر داربىاإط ىوتثم لاق
 تفوت تو (مديمد) قسم انهم سمأ العف (رك )ل سفال(دوخأب) دحاو سمن (مدئلي) ىحأإب

 طسبلا نع هيىنكوإ د (داعو) ضبعلا نع «ىكوفيرخ (تسنازخ) :
 اذكاعبس رواغيرخقانألا فااكرظناو كاغعل تئاوا اعجرا

 ءزانو روزيسارلدغابإو ىوشراثااذهناببلوا 4 و

 رطرشخأهرورستقو بالغلا نان دلرطتنا(ىنعلا) # نيغمابو ورمودروهخغز رب تو
 تاتسلالاثءهدامملو معارض ىأنيعسالاوورسدا اودرولاو راهزالارار زا نمأولم



 ًاولعءسولخ نيسمسابو هئءاعَتساورسو هتقرهءرارزاوهملاسشأ ةرارطو هورس ع
 فن( (ىسهنا) 6 خاكو ارح ناس لكي از ٠ عاشمتشك نا

 درولا ةرثكن موايه ل نهغاارا سو ر نمو (ىسلا ةرثكلا انهءانعب هوما

 |عس رراعتأ ىلع عامل ةرحلا اسمي رلوغي هاك ةيفئ العا )و روصقلاو ىراربلا تراس
 سن اال للحاسب هانا اروأ اهبلع تبلغ مولءلاناصغ او اهكرق بولقلا

 اتا ذلوةيملالا فراعلا عاؤف تغرو انعلا الب هسدانفرارسالارارزاو ثاكتلاراهيأ

 دهر( ىدملا) يي تسابنسوورسورازاك نآى ربو تساكل فعز ادكينا+ن
 نم الداعللا نمىأ ءزملال- .ةع نمال لكلا لسع نم ةةيذالا لاوأ ,ةالاو

 ةغار تاقو هررسةل ادعو لكل ارض ناس درو ةٌئارناءاكل هذ هةخ ارو شاعملا

 عرفلاب هلة نمو دشرعل حورملا ىلء ةحارلابو رثؤملا ىلءرئال ابل الدتسالا لالا ىلعف كب نس

 لم شوج « دوبنلك امناء ىديدلكىوط ىء لوقي لوول ديستأت لكلاىلارسو
 ينعمهبقو أرهانعم (ىدد) درولاوه (لك ) ةعارلا مسا !(ىوب) م دون زمام. اكديم

 ااوهو لم) تايلغ(شوج ) نكيرل(دوش) 1 ك١ اهقنالا

 ملاذا بارشن ايلف يأ رز هودرو لانه ارسأرز-ه (ىنسلا)

 عاتق ةمصغلا تاملكأا اذكلمم ىلا جاده ا ,ضارعالا نم مناورلا نال بارا
 تسزوالترب) ىو امج ةتبحت ىفءو بالكبد ثوم !لاكو مي درت لكلا لة ءوهوربدم ىلا

 ل ارلا (ىعلا) يارس روكودلخ اندمجت « !رتمريهرو
 (ينلا) زاب بوعي ديد دزدش ه زاسروبدشاب حكاودوبإو ىع هرئوكو هللا ىلا

 لضفأ ةدن ىف بعو هيلع بوغعي نير وهشلا لثأل اهنءاردرو :ل نيه ةيطعمنوكست ةحعارلا
 ةريس: رص ىلا تلصوال باقلا صيق ةحئار ىهو ةحغارلاءله نمتذنا مالاوةالصلا

 بوقعي نفسوباكو إل ١ ام < .ددق بانل ل سوو هتريصن رسب روح الا اهتارثو
 نكوبوغعي نك فسوب نك-.ماذا تن أ(ىدملا) ب شا
 ملاذاو بلاط نك ايولطم نكس: |ناىأ بارطسغاالا بو

 نوت

 هب ركب واوه# ب شب



 سا
 ف مكحزا راو: ثب وف ىوادشرتسم نك دش ع نكن لا ذاواب نك ابو. نكت

 ةدلبل بوفم ىأ ىف كح ن . عيصتلا اذه فما (ىعملا) ع ىو نوكتترد 5

 ((اقور) لالدلا (ايزا) (دركمو وخ درك داشنو »دو ,معهدباسيف هرارزات)
 (درك ) كاستال(ىرادن) رياعتةادا(وج) قالا
 هلل هيف ةداتلاءايلا نانلعثلا مخ (يوخد)

 :فارط ار متاله دعا ذاعدرولا لشد هول الدال ىرحالا (ىنعملا) رخال د

 دشابت مع ه زانوايزاثىوردشا تشز) /ءذ هنا بءاحلارثمرل دشتالو
 بيا رخل لالفلاووب او هرجحالاربغ هوشملاهحولا نوكي (ئ- ءلا) ميسوانييامثج

 لامفالاو يللا ١ قلو ةلارركست ةضيرلاوارغلا نيدعلاك وك

 هروط دعس لو هردق فرعأ سماهتلا محر لسيف ذ هلو لالدلا

 م« نكمفوغ»!ءارزا دج ه كيووخو لون تسوش يؤ 4
 )ل شاع ىنجن(نكم) نسما .ردصلل“ ءايلا (ىوخو) اشي ألالدلا ىنمع (شران)

 فسويدنع (ىنلا) ة.تقءرخ 1 ىفءابلا (ىرغعي) للاهتبالاوعرمضتلا (زابن) ريغىنعم
 [ىرحالا هريفرعد- ةرع نموه فانا نع الخ ةهداعنال  ئاللاللالعفتالا

 ىملوط ز ندم“ نعمل ىو رنا وقيل تيوتا لا هنبالاو عرضتلاربغمعمز عغتالنا
 اعرضةراص ىطلوطلانمثوملا نعم (جنقملا] هزه دما ردوخي 4
 لاذنتلاو رامقتفالاو عرمضتلا فل فن لمد ادا شك زلال ب رط كلاساب تنأ نك اراشتفاو
 دك دزاز ىدبع مدانإو ىو هال ةاسلا بلال نوعا ذزئاوانيم

 + ع كل: زيسرس- هس ىو لاقودثرأ
 .ين>انارث نك ابر طورضخأ هسأررفعانوكي ىت» عس ىلا (يغلا)
 هيلق لمص تح لماع أبالبلصلا ىساقارجطلاكب اةناك نما اذ تس تءلاكشاو

 "اني> ابرو رارسالادرو لاكش ار 00
 0 ار لعف 0 السجلات

 باقلاحراب (شارخ لد) ىضاملاة اكل« (ئدود
 (ضايالاغ)ادح ارانامز(نامزالب) )لوعذلاةادا(ار) برج»



 جاتا
 ىتحلا

 بولغالاحراجار 2ع: ددعتماماوعأو اريثك انامز تاك داعم نا

 دابعلرأ تعتابارننكو داشرالاو ةبحلا لبق اوادحاو انامزيرخعا ةب
 نح ابر لاكش ا كدوحو ناب ىو راهزالاع ازنأ كيلة ف تن فيكر ظن اوني اصلاهللا
 كيدلةوانملاو كيلعةدراولا ةياكسملا هدب ريتعاو ةيفيدلاوةيويم هلا عفاذملا نمراقولاو ةبملا
 ةانح ادخر هب زا هع ىلاهت هللا ىش رم دهعرد كح ري تاسسادإط لوغب نالوموان ديسناف
 برطلاةل وهو ثلنسلا ىلا بونملا عشا ءاكح ناس ىفاذه م يناؤو زاناتسروكرددز
 ايندلا هيلع تقا ورشة زمقلا ىلا لاح ل آف دنع هللا ىغرنينمولا اريم أر هندي نمز ناك
 نا>اللابل ط ىلا عتدّنلا هجوله ىنَعو كح برشهح اينحا دش نمو ربا 1ىلاس هذ تح
 قورافو نينمولارسأ ضيم نيرسكلا بول را الار نيحارلا محرا فيك" لاما ءذه عمو
 |قتحدو ه رعدوعرد# ىسيئدكا ىو نيباىوقلاءةدمب لطابلانمقحلا
 تعماما لوقبنأكماةتسسالا ىنعم هيفهنعمسلاذ (ئسدينشانآ ) جرو ز ا فرطما
 ىذملا ةءاكمل اشيأأ (دوب] ناس فرح (دك ) ىلا ةاكمل هريخ [ءايل انا ىشامل انامزلا ىف
 ةقالخ ماي أو دوم ناكهناثههسام ا (ىهلل) ةدحرال ف رطمقوقب#كل كتشج فءاملاو
 ةعدمشلا ىأرفلارركسال رح ا مءبرط كن[ قا ثونءلحر هنعهلاىنرر مان ديس

 م قدقدس سشوخزارازبراادب ٠ ىدددوطاوز زازا لبلب» ىم الث ةذاطالاو
 نمةيرط نم فيطالا هنو. نعمل أب تالزنننيَشَحةئوَس نس> نم لبلبلا ناك [ىهاا)
 » ىساراسمدومعو سل )ظ ول: ةمغن نطو .ةنام هنابرطا
 هل اللمع تح عمم او سلا نب زي فن ناو( ىنعملا) م ىتساخ تمابقو' ىاونزاو
 هقودعم شاع لك ذالنيريغاحلا وشو نو .نمتماقةماقلا لوةتةلاح هغرتئؤن نما

 ومعه ىواثم الثءهبيبطا ل يلع لك تيوصتو «ببولط بح لكتاباغر هيواطم با لكوا

 لمة هتسلار نذلابهتوس (ىنعملا) تدب رددراس تاجار هاك دره و ني شرواك ليقارسأ
 ةرو سلا ى شنو ىلاعت وذ ىو ىلع حور هم قول اناديالى أب ليفارسأ
 .ثا هيفو ىرعكسلا نيدلا مغ لاغدوجر خيروبغلا نمىأ نولي مهب ردملا
 نوء>ريم مراة ب رشللا اسوأ ثا دجأ نءىأشاو حورلاورسلا اذاو باةلارو سف بحل

 ممن ادب روب ثا داجا ندي رذق ةندملا ممول هوءةسمادكف ريطلاب م *
 جار ليف سرب ريش عءاستزك ةارزفارسادوب زئاسرابط ىو

 ةلأ لا كيلا ىهو هنل[ءبشا مدافن بامةلاسرلاوةلا-رعسح (نئاسر) رييضقلاةادأ(ا)
 يفارمسالناك كلن !توص انعم لئاسوراب نم بكرم لوغب ,أةنو اعملاوأريخلا ىنعمي



 انتل

 (ايزيف)تينءاثعم(ىتسر)حانملا مسا ( ي) اهتوسعاممن م (شعامسزك ) ىناملا
 اريسخم مالا هيلع ليذارسالداك ناكل ؟توص تءمساذالومتوأ (ىنعلا) ليغلل
 |ليقتلا ممل تيم. ةلآلا ىأ اهعامسو حاررالل:ابحلا ىطس ني دسو أ الئاس اني دصوأ انواع و

 [.ةارسأ راسل ىونسم لاق ةبسانملاهذمبو وذهلاو قوش! حاذج ىأ ام أثح هريغو ل
 (ىزور) ىف ايلاورهظي ورضع ءانعم (دزاس) ار قآسدم
 نالبلاءاثعم (هديسوب)ابورامىطعي (دهدناب) قرحلا

 لابالاعور «ىطعي و هئيع ورو هلا فن لحالاموي قيقرلا هتوصرهظي ليقارمساانديس(ىنملا)
 لسع اكسر وصلا ىف ليفارسا ان ديس ئفن نءءاي> تاومالل لص اكل وغي هنأكة ئسقثام

 اهذسهلو اتت هتامغن نموةأح سلا ذه باير تو سنم ةسيلابا اب واةلل

 (يغلل) يتسا مفتاح نارارابلاط « تساهمغن مهنوردردارآبنا» ىم لوغيو

 تاكو لوقيقاي نال اهل نثالة ابحاهم بالطللوةبوتعستامغن مهرئارسف * اينناللاضيأ
 ىم لاقاذواودحأ لك اهعم-:الت بما مدعلو تر ,كللاملاع واهو ثنم نكلولاعلا اذهيف
 سلا نذأ (ىنعلا)«سحتدشاب سح شوك اهقسزكه سح شوك اراهمغنتآدو: ثنو

 مولع مهتامغنو ةضماظملانمسحلا نذانالءاينالات امغنىهرتامغالا كلت عملا ال

 نذآنا !ذه نملفأوةعور ريغ ىهكىَلت لاطظملانةيوشملا سحلا نذأ اوعم-تالةةيظن

 بال دل (يندملا

 | ةمغنتناك ولو[ تسمو رهرا رب لدشمخا 0
 ةمغنىفاناارطشلا قف لاقاذولوىدآلا |هعمسيالت.بىلا مدعت ركل كال لاعوهورلاعلا اذه

 0 0 .ننا|الكن مىلعأ ب اغلا

 ىداوىربك وِ ىونش .توكاملالاءنماجنالبلقلا :مموالعأو نملا ةمغت

 نا ديزىنللاو ىدآل ا ناكولو (ىعملا) دةئادا نبانآ ديزر ةوةره عدنا دز

 !«ىأرورغبو لفاغنادتزلا اذهىف امءدحاو لكورورغلاوةلذغلا ىرب -أ ىأ

 نادم امهورانلا ةركرمىنجلاو بارتلاة كن مىدآلا وكل ايندلا ليضمتب رورغمةرخلا
 ٍفنسو باكو تاي- فنسر اب ريطب :ةجأ 4فنصنا

 اوميطت.ه ناو نمبر ةروسنحلارشعم إف ىم لاقتربلا ىنعم تابوا
 ىهواض انعم لعام نم ارشعمتئآن حرا ةروس نمار (ىنعلا) جادا

 تاوعملا) ىحاو (راطقأ نم) اوجرخش (اوذفمتنأ معطتسانا سن الاو نملارمشءملي)
 أ ىو كلذ ىلع مك ةزئالونزب (تاطل بالا نودشتال) زيت مأ .(او منان ضرالاو

. 



 نانوهيطتست مثكنا ةيلغسلار
 [انتاطاننالا وردت الواوةرغتف سنام :

 دراولا تاطاسرمغب ةياملاوةيولهلافراسهمل | ليست ىلع نوعي طت_#ف مثكتاو أ ا: هكحو
 ىسهتتادراولا ناطا لوزن دذعالا مكم» ب فراعملاليصحت نكسهالو باطلا ىفاوه سام
 هو ة.ناسورلا نذالاىلء ل سهل تاضايرلاب م11 نذا مكح لاطنا بلاطال مزاللا لءاهاو

 ا ياو نوردناىاومخنل ىوشنم*ا 1
 .نع مهم ف سبل نإ ىونعلا م سلبالؤ أ لوقت ٠ابلوالا بولث تأ:

 م راه دمررباهرس ىن ىالز دب ١ ف ىو ءا
 نيد ىدتتبما كلا. لاما ذهواوعفرا مكس رلوال ىن نم وظف

 هللاالا لا الندم همهشيو لوهجلا لالا ةروس باس مامر اسال نع هذه
 هو لس وعلل دمتملابااطلا هوتي ىت>

 لوغيف نيلفاغت | ىداشب اذواوكل ذ ىلعاو ءو دوه اوس بيوع سسوتتساو قتل

 هلجاهاشعم (همه) هيدارود ورنا. قالي دوكردم د دوب هكا ىد
 دج (دازتو ديبورن) باطملاةادأ هر سرها (ةدغ ا ءانإج (نان) ىلابااوه (هديسو)
 «اعمابلوالا ةمغن نع هنذا تناكودا بغل او نو كارلا ف كو ىلو نمل حاب (ينماا) ىلط»

 وتد ةيقابلا مكحور لا, ناك اتركك له وع < قوءابمع ىل ذل اراوأ نع
 لماكدي ىلع تاضايرلا ىفهعضوو ايناللا نع باطلا عاببرابالا نه نوكيالو ىو عملا دولا دلت

 ,يعانلا هرسسن مهالا داآلادبأ لوزيالىذملا اهلا دلولا هل لسصح ةيولالا ةيانعلا هتف واذ اف
 ينعلا) جاوخدزادسزررسا اج واومةاراك» مي وكب رك وف ىوشم دايسالاه ةرتلا
 ف .امغنااثزت ةفاطا نم حاورالا*اباوالا تاون نمد سحار ةعللوذأوا

 ابارتلاتةتيابو اهدا تذتيتلاحاورالا ىأ اهيبا
 نالا ذل اذ ءاعسدنع اهداسحأ ت

 ةيوئعلاتامغتلا كلن
 ةيدعتمريغثنأك !ذاوشل ب اطأا ءاةع موش ظنا ناكاذا ءانل نذاال طافاالاو فورحلابكل
 نذالارب اماشفاو دس. وةلارارسأ ل قب ع رشا نذل الهئالاهلقن كلدذا الينا انوكيف
 ةايلوادنتفو ليذارسا ء؟ نيه ىو اهاهأريغنعاهةكواهءامتسا دعب اهرتسو لمع



 َ ديم كل رهناج لف ىو ةيقايةايحرووظو ىونءمرو هم ءاساوالا نم باقااىئبلف
 ريقنمهحور بول ةل|قومن داو لك (ىنعلا) موتر 0ز01ب ه كروك
 .ةابح قلتوءاياوالا توس نم طننو موغتةرو.هلاوةلذغلا نفك ىفهث دب

 ديعللماكلا ناسنالا باك ىفدرواسا مال ل اهيل ليذارسارو سم ةمالع ءانيلوالا
 قولا الحلا ناك م لسو هيلع هللا ىل دحر زي نم هعيبج اعلا هللا قلنا لاق نا ىلا ميركسلاا
 يحج هنا ىت> ةوقلاو عسوتلا | فب توكسلملا ىف ناك مل_-و هيلع هللا سدت باق ليف ارسا هلم
 ىف ىلا هنهللااهقلخ ىتلا ةيهلالا ةوقلل :دحاو ةشغن مهتيعنأ دع ةدحاو همس ملاعلا عيمج
 يح ىذا قشاعل او ىسهتنا هللا عسو دق بلغلار بلغلا هال ماللا هيلع ليفارساتاذ
 |تسادح[هاو اززاوآن ا ديوك قف ىم لبو“ لعهللا ىف دم بلقو لء مه ناا«اياوالا زب
 نفنبهيلق يح ىذلا ىلا عجاردنحت هلءانو لوي (ديوك) # تسادخزاوراكندوديزو

 ىلءاو عج (اهاوآ )نم ىنعمب ةسرعلا ةروسككملا ىازلا (ز) توصل اذه( زاوا
 (تسادخزاو اراك )ءابحالا (ندركم ديز) دبع تسادج])اهرأوآ نم فذخمسرأ

 ثاوصالان مدع ثوصلا اله ءايلوالات املكب يح ىذلا لوقت (ىنعملا) ىلاعتهتلامأ
 راع نول خلا توسومتئارا ىنا«ذو ىلا عن هنا نيعأ ة1 ىف حلا نال هنم سبل ىأ ةئاسنالا

 اىياهلا سو ةقيةطلاثيح نم .,-زاكريو اهأ)«!لوال اتوس ناك ةساحلا

 ربهم هاندا ن طنأب هنالك عدرعامإ»ا ىم لاقاذهلو
 اونو م ىوش ىف انتساب دولا نءان هنو ىرارطخالا توا لبق

 3 7نانأ اكتبو اذ آر ءانءمسو فاعلا باطاناو ىنارلا
 نأ هياكمل اطيب نمي نظل ا: نيش اعل |نايعأ نيع لد نيقرختسملا ة مزن ءرسسهللا اسم
 عد ذ ملا اذلا همالكهللاتوسىأت ساد زاواهوق نم هدام
 : 3 ىم لاقنيدلاءملا نمي نظاانكعالن قش

 9 .البوأ باج ىف ناكنا ىل اعنهتلا توس( ىدملا) .تنارع مدادوك

 .ا ئطعملا توصلا ناكفاهبيج نم ميرل هللا مالكىأ ءاطعأ لب رمجان ديسىأ هناف

 ةيئارةراشا هنموليربجوهو تحولا كلم ةاطساوبمنمءايلوالاو 'ايننالا بولقل
 هيلا حريدأ (الاهشا ماكي أرشلا ناك امو) ئروشل !ةروسو ىلاهتهلااق ةطساوالب
 ىبوا عتراءاريالو مالك ع مسينأبب (باح'ارونم)لال ( دأ) ماهلالوأءانملا ف (ايحر)
 ىف ناكنم لك اله ىلفنيلالج ىهتنا لربك اكلم (الو برر بيدأ )الا (وأ) السلا هياع



 ةيسسدقلارارسالا عمبئموةي هلالاراؤنالا طبومهسبلن كى اصسل تو رفإبر ماسلا هيلخ
 مهادات ا ف_هلر* انملا لهأ نمواص هنالالا ةلاسحلا هذههلثل هحاموقوملا ىسحت ىلقل اه داوو
 (ىنعلا) يب تسو دزاو زم دعزا ديد زابه تسوب ريزه دو تسدننا ن3: ىا لب ىوشم لاستف
 5 00 ا (رهأا
 طغت ةرشلاادلج تحت ةرود ءمكحور نوك ةلاح ىهسطلا لجالا مكر دينأ ل بةىزاخلا
 -ولارحب ىف متةرغف مارك .الاولال_جلاوذ كلور هجو قيو ىتسعملا
 هد فداشراىاو مك اةبأو مك ايحأت ىلا هعساروظم هناسحا شع نم مكلوف ةيل هلا
 توصييس مدعلا نماوعجرا مهل نةلاو وحلا ةببرل يبل اطلا ملصو تح مكسجرأ
 كى ا.ذهلوثاو الار فرحالا نع هزنم اى اذملا يذغلا هءالكل آم مهرتمهف ىأ بوبهخلا |
 توسلا كلاذو (ينمعملا) يدويشا دسبم وعل زاجل © دووم رادوخراوات ان لطم
 ةةيقمل ان اطلس نم اماطمهسف:ىلقا ادلولا باص ةيسدقلارارسالا عْتم نم لم احلا
 هلاسعسأ عمي محي قالا هل ىلع ىذلا لماكمل اهنلا درء موفلح ن ره القلا ىف تاك ولوةيربل قلامنو

 عيبج عمضمر تاذلا مسارهظ راسو ضئار غلا بززغاو ل فاول برغل ضو تح
 ىم هدمب نونأ يواونأن يذلا هز امل نو ء.لع كرست ملا هوا ضلخو# .

 كن دهاشم مرح نممو ورحل او:ةيغح ىأر ىذفاوهرمسلا بحاصلحتو
 نا ىشرةريره» ,ىنأ نع ىراضلا ىور نو ايا كلرارسالا بام و ىفخلا
 تلعااهانعمتنذ و براي هتنوكدقف ألو ىلىداع . نم بر نعابوارإ بو هيلعهلا ىلص هللا
 هوم داع نم عمةيراحنا,ىلولا تطعأ دفن ىأ فو ذ < لوصوملارم ضو ىولل عجارريعشلاو
 تدرتقااممبحأ د ىدبعىلا



 |اهفنا
 ك0

 ةحراوخو هاوث ميو ريصن ودعم قا نوكينأ ضي ذئنيحو هللب انغلا ىف دبعلا نيعتابث ١
 ثيحع هيلع يتب تباغىدبع تنبح !اذا لوقي ىلا هناكسف.

 ,قردقيُك سوه صنأامرص و هعمسأم عمم
 نأ -1 نع داحت ماو وطب ثيدحلاهتيطءأي نا سناو هلالمل
 نمىدبعاتتكاسلو (ىعكا) م هلهنناناكدكمئابار نم « هلوزا هللناكنمىدشنر ا
 كلنوك أاناهتارومالا ضب وغتو بكل اوتاعاطلاب هن ناكن ملة ارغتساو كتر يحةدش
 هئافلخ داحتاو هللا عم لسو هيلع هللاىلسهداصتا نعرمخض في رسشلا ثيدحللا الهو هلهللا ناك
 ىف هلوق نمربك الا حشلا مالك م هتلبعاكدث ,ةراث دبع ىلاعت بطاضُ
 اب هتيهولأ ثدح نم ةرانو هللا ءانغلا ىفدبعلا نيم ناسيا نم ديالو فيرشلاثي دل اريسفت

 (ونلا) عمو ربات مداه جره « مسحت ارو بوك » ىملوغيفهتن ورد
 (ةرانإ د( تنبحأن ءىد:تالثلنا) ىل اهت هلوقوهوتنأ لوذأ ةران ظقيتي دوبعل !لماك اذ

 تانشلا مظعانأ هلوذأاملكو (ىر للا نكسلا ءرذاتيسرامو) ىلاعن هلوةوهوانأ ل وأ

 همالكومنلا ةوعد ىنعملا ىف ىل اع للا بنام مع «ايدنالا ةوعدن ذم لعق ةرهاط سمت

 يتسم طارصرلا ءادب ىف وزال اراد ىلاوءدبهللاو) لوي ىلاعت هناغ

 نوم ابي امنا كنود ابي نيذلا نا) ىف: هلو دامت أية ىل -هدوشب وىلاعت همالكن وعض

 (علا) «ىلاعتالك م اغا دش لح « دكت مزعاناعرهإل وتشمل ساملاو (هّللا
 نيطاول ها لاذ تءامل قاقتسسو امان ةاكثمىأ نمو تباتر وظمىأ ف

 مهارارسالا مهءاةلخو ءايننالا ناناساذنهرلكشم بلقلا الاي يرو رلاعلا تالكش متل

 (ىنلا) عتنايرج كاقداددزادزا تشان
 مصأةىلظلا كلت ان لا سهتلا اهلرتل تل ١

 :الادا شراب لوزتن اي هءلاوةلاوملاو ةلفغلاو رفحا ءاطىأ ةريتم ىو! سمك

 يه ةطساوالب ةالحمذ 1يم مئافلخوءابرنالار مدك ةةيقح تأ اذ ملم مهئاعدو ءايلوالاز || .
 ااراركيدهدوغامسا شب وعواارىدآ اذ ىءلوةيفري دبا ذه ىلاوتاذصلاو ءاهمالارهظم
 اما هلافرهسفنب (شيوخي) ىلاعتود( وا) مدآل (اهدآ) يدوشكىاس#-امداز
 ى ظفلناة تيقن (دو كى) مدآنم (مداز) مهربغاو(ارناركيد) ءامسالاءارأ (درمغ
 (ينعملا) بئاغ درغم لو وح نضام لعف دو كى ظل ناكم هةباكح تدانأ ىشاملا ىلع تاخداذا

 نم مهربغلو (ااككاممالا مدآملعو) ىلاعت هلوقيمدآل هتاغسو.ءامس[ هسفنيىلاه هبا ىرأ
 هدالوأن مو افلخر .روه ناكف ضرالا ىف ةغيلخ كانلم> انا بجوم ىلعءامالا تت مدآ
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 ممل ىف ولو ىف مس: قافلاو قفا نيداعماجايزرب
 مودك )وج قيل راو هر 0 يوم لاتاذهاو
 (شيوردخ ١ قاكلا,ريمنزو ىلع ( ريك) مدآن م (مذكز) رضاحرمأ (هاوخ)
 ىلع مخ) ىلاعت «تمدانعم (هنا) لوقو ىلا.عث هنن عج ارريمش نيشلا تا ىلع ىفاعتهروب
 نادبا اهيدارأو اها ىرعال تلا حاد الاب ترسفو باوك أ ىلع متو بوكلاوهو مةنزو
 بارشااوءانلل لمعت هذوجالخو فذج اذا عرفلا( ودك ] ةبحلا ,ءول هملاءاياوالا
 (قملانموأ ماكس !ىولاوهو مانا جز ربلا مهل ماو هند هتباروتدرأ نا (ىنملا)
 .اكتالابةعب ريشلاةداج. ىلءريسلار عوجرلاو ةبانالا نان ةط اولا ركغةئالو ةطساوالب اعنا
 | وكمل نم هرمثا تدرأ نا يملالا ىنثعلا با .ارمثو دح او ىنعلا ىف ذو ألات ال فاكر شملاو
 تساتسورب هبمءابودك نبك لف ىمةرياغنم فوراظلا تناكولو د>اوئ العرتلا سوأ
 لاصتا 0 0 جمس
 مناع 8 [ةركل قاف 14 نم ىلع ض فيو ماودا ىلع هن د واكمالاستا

 ءايننالاعرةلايدارأ أ يوكو دحألا اق وب رغو : دحولا رح اوم لب
 اهعالر هبل سألاو ةيءزفالالثءدوحلا عبتمب وكلا نمو
 ل هبشأا نب قد اصداتعا نءالا هيلارظتلا فاكتيال
 997 37 3 9-لا ءدخ الكود عرالا نعذخالا
 ملا عءابجلا قروطهثيدحلاو ( ىعلا) 38 ار ىهجو نارم هبي ىذلاو «ىاصم
 هللا هللا لو.برلاةلاق ناريس نيهللا دبع نع هكردتم فك اهو ريبكسلا ىف ىربطل اهيلع
 نماوفار نهكأرنمىأرنلي ف اين م ىًارئل فوطر ف نمآو ف رول فوط لسوءيلع

 سمتقاىذلا نم ل_«أ سمنةملا نأ راه ةراعلا
 رجا ديد ره يدر ار مترو قرح دوج إل ع لوسرلا نم سم

 هيفءايلارتوشلا ضلا نع هبىنكممشلا لاق ما (غارج)
 ىفاثلاءوضا!ىأر نم لكعنم. رندا عشروتل بع

 دك لشنرأ عارجدسأ ”نيتسمهإل ىملذالا عشا ىأردا ةهش
 ةيؤر رثك أو أ هوشة .ىلا قنا روزلا قا ىلع اذك (ىنملا) يدش سا ىامارعاددمحا
 تسنقرت# هب نآونئا:سئنيس روزا هاوخ ل ىم هنيؤرعأ ل ءالاءاف ثرامزخألا
 عمن مو :ترلاقرخآل اروثلا نمروتا!دلاذذ تنأ تدرأ نا( ىنعلا) ييتاج عماهاوخ
 امس :رخالاعطقو المأ 0 اوك الاةدب زو حورلا



001 

 | تدرأتا (ىنعملا) ينير عز شروسيءاوخ م نرخآ عاج زارويءاوخإلل يم
 || امهنبب قرفالىناملاىأراغل املا ات درأ ناورخ آلا ليثفلا نمروتلارا ظنا

 رخل ايلوالادوخو لبتق'وشديب أ

 ةمفنلاو ىدمحل ثراوارهوةجر اهدارأ ارةسطملا ةغارلا نأ
 ةيدارالا ةوفلا بالج ىأ سي ذجلابفنل ارو ةفل اضيأ شنو «فش :لافي ةمعملا ءاملاب

 لماكل اولا اعمامهيدارأو ةشقنلاو ةصخنل انيب قرشب لا ذهلو دا اهلاسياىألاسيالاو

 ىدمرملا نامزلاب»كملا دنع ىمسملا مظعالاكزفلا ةكرح عوهعرهدملاو دصٌةلا ضرعتلاوأ
 ملاعلةبسفاب وهو تاذفاوتاذملاب ةيهلالااذلارارقساوهو مادا نآلادوهشل لها دثمو

 لازآلا لزأىعجي رقاطملا تقولا توربملاملاعل ةبسلابو لازآلا لزأو تقولا اماطم ةدحولا
 ادبأ كم الاصل ةيسنئليو ارم دحاورالاو توكل او مالا لاهل ةبسنلابو هيف عتو نيوكُل نال
 هنوكل اح دبالاو, ,لزاالا هبف جر دنب ىذلاوهوارمغاح انفو منا ملا نقآلا ةئيه عسل .تلايوانامزو

 ىذلا ثراولا ف راها تاذ هيفرصح ىذلاريزذالا تقولا فناج ردن اهالكوانئاكوارهاط

 هوك ىف هتاف سوعتامسأ ءامتب هتالاسومتاهخن عجل اذبءاذلهئادابعل ةحروةسمل ةمئوه

 قراؤلاو راهلا ىف ليللاج جاردناك ال ككعرَي لكلا ىفءزما جاردلال مالا ٌةرضج ماج

 أ ذه يتسع ف لاقايد. .4 «٠ انرولاددعتو*ب[ي سن الك امل ضرعتلابانرعأ اذهلو لس.الا

 (ىنعلا) ) (قبسدر كوالا دنا هو ملك رق, تد هك »كم فيلا ثيداما

 اتمايالاءذهيىف و « ءاعهلها ىف« ىنذثاا لاق

 قو شوك ف ىو ىلا عت هناي انعرثأ ى هو س :لك ىفىل امتهثنا ىلا عوجرلاب مهلم باغ

 (هبراد) 0 نذا (شوك) 10 يي

 (نينهنيا)اوفطخا (ديبابد) ىف(رد)تاقوالاهذوا (ارتانوانبا) اوكمسأ ءانءمسمأ لعذ

 ةفيرشل اتانوالا انوا مكلوعو مكسناذ1 وكس

 اكنلسرلا اوهسارا اوبقلاود ءئساىأ اوفطخا
 ثقروديدارامت م دما هعفنإل ىم لاقاذولو قب

 اي فت اراك تنوفا لق نعل

 لصحت مناف تبه 0
 .اك1) جب نان ةجاوخ نامتاو مهويزاان ياك اديسرركيد سمن ىم يثىلعتنأ
 تان ةسينلا هذه نماهانعمناوزأ ةيكرم (نيزا) يتح (ان) سمأ لعف (شإب

0 



 فهل

 كيرش ءانعم يك فسو (شانهجاوخ) تناقيث) (ىنامن) ءارووفلخامانعم
 انيأرعأتت الت تلصو ىرخأ ةسفن قيثراب ظقين(ىنعلا) ةفوذحادتلا ةاداودي لا ةهدخ
 عب رس تقولنا مور مهفلخ تيقب تن أو هدا سم ىلع ل صح بلاط نم مكة سخنل اهله نع
 ٍلوسول ساو اديعسنوكستل ةينامحر هن اورهسافنا نم مشن ماو ئامز دش رم بان لاو لا
 تفاىراناج» ىوثم لاقلانالب اهدست الئلنات لاملانالب اولعت ةسيغرارسأ
 ثدحو (تفان) ايلا (ىرانناج) مى ح ىوزا ثقان هدمه نا ,ىدكشنآوز
 مش (ىدك ) دان(شنآ) ارغسننوه ىلا دعرملاىأ هئماه انمءوار .ةيكم(دز)
 نيهحولا ىفءايلاو بذجلاوذ الااهاتعم ف اكسل غن ورمملاو لما انسب رمل افاكلا
 ةيوسنلاحورلا(ىنعلا) ةكرح لا ءانعسةدحولل هيفءابلا(ىششحإ ةئبملا (هدرم) ةيردسلل
 تاغ ماو تان ةينابر ةصيش ةب ثلاو بضغال ىأرانلل
 هئمّيدجو ماثآلاوىما .اسعللب يملا حورلاو ا رؤي هران تلاهسا ىنح رات تلازأو: زخأوأهران
 تامظن ماه تجرخ ةيدبأ ءايحا مب ثيبحو ت دعس تي رطلاو نيدلا ف ةكرح د كرملا ىأ
 او ارفاكنأكناةيإدهلاو نامي الارؤىلاةلالضلاورمكلا|
 0 ولات ارك ذب هبل نأ مهلا نا. ةيناحو لكننا مظلي ىو ةبةاسغالا تافسلا تال
 ةقافلا كو كح تالا لما ج رخ صاوح ا صاوخ نم
 ًافطنا ىوزأ تناتكراتتاج لف يم اه قيبل مدقلا ةفسىلغ

 الوا هلدافنالوتلا ةيهلالا نئازملانمةيدن

 شنجوى زان ىونثم لوفي و ةبهلالا ةمضلا هما راعني
 نم ىف ىتلا ةكرملاهذهو (ىعملا) 1 07

 فيرا ةرصتةوارطوتكرحو ةفارظك اهبكرحو أ
 نم ةئراطو تاهجلابةديمم احلا تاكرحناف قا

 ٌأ ا اس كي لكلا
 ناسنالاوهو ىنوط ةرجصد ته ايلا يدر ىزو ,لكلافيرخ

 فرغ ىلع فراهملاراث [رامغاوةيل ددم مو>اورأ تو ىلع ةبحل اناصغأ
 نمج رض ةنجلا لسهأ ةنطلا ىف ةر غش دوط دي عس بأ نع ةينا دمت
 اذا سنا نعو هيلعرب سما 5 ,وط بطتحنيهثلادسبع نعو اسماك 5
 ريغصل |عما جا ىف ذ حسسرك دفا قلح لاق دنا ضايرام ءواولاوعتر ةراغةنملاضايربررعا
 (ىندعلا) يتايزردددركباناشاهرهز « تام اونيمزرددتكاردو ظىموئاعابف

 ةممالاو



 ( ضرالاو تاوعسلات ارا يمالاح تةلغنال ءاسم لاو ضرالا فت عتو ولة بهلالاةستلاو
 ناوخراب ه. اهتمىمدنبا مب زدوخ ف ىونشم نامزلا لاذ ءامتراسو تباذو امهلهأو

 كافتلعجراغ تنأ
 ضرالاو تاوهسلا ىفء) اهريغو السلا (ةنامالا انشرعانا) بازحالا ةروسرخا أر ماو
 (تانالااملعراهس) نفخ (نقتش هلم أن ةو اهنا ,خزلخ نب( لابلاو
 ةقيقحو ىربكلا نيدلا من لاند (الوهج) هسفنا (امول ل ناكمنا) هيلع اهضرع دعب مهآأ
 3 باو هللا ىف“ فرك يطا دابابعوص قلك لااا

 |ىهانالوموان ديسلا ا ذهاو خلا ىهو ةطس اوالب ىهل الا ض
 | صتخ اوف يلاكتلا عما .ةلءو لاوحالاو لامعالاعيبج ىنبم ىهىتلا مدآىف ةخر

 اهتم ناكف ىهلالارونلا شاشرةءاساب هماصنخ الت اقواخلا ارئاس نما هلو, تاسنالا
 تاقرا_خلا عمناسنالا ةيسننال ناسن اللا ءا .-اخاهلواماع ضرعل !ناكذ ةطساوالب اهلل
 ىلع ماع حورلا ضيف ضرع ناإكف ناسنالا هيلو, ,صخشإلاعلاةصضخلا عم بلقلا ةب سنك
 قورعلاٌةطساوب بالا نممث ةطساوالب .بلغلاب صو هع همحو هلوبتو ىاسنالا صخختلا

 ىلا ىما الا ضغلا سن .كع لصد نإ دكر نر ةءاضعالا عمجىلاحورلا
 ةشب رشلا«عئانس نمد اننالاة زو ب ةطنسأو نوجيسصلار ,ءاطومو اهكلم تاقواخمارئاس
 هيتفلعتْيثلوأوهو ناسنالا حور ةطتسارب رخل ىنعأ نوكلا نملاب وهواهتوكلمو
 توكللملاملاع ىلا هنم م ىفاشنالا حارا وكأن م ىولالا ضيفلا قله تيفةردستلا

 ناسنالابةنوصْملاةذال_هارسوهاذهو ء#تحل ايون اسنالار هاظب رومغم هدأ اب
 عضو هنال ةنامالا لمحت «فشت هلظف لوهملا ا ذكو ءغن لظي نم مولظااو هرمغولا 'نمالاظااو

 لك أن ىتلا ةميجلا ذهوههنا بست هنا هسة ةبهلهجامأو هيف

 .نمْهشادوخ هنرو: 1
 1 202 ناسجحرلا 7-2 (دوخ) الاو (هنرو) «ىدشنوخدك لد
 دو هك فام تلقااوه لد(دك لد) ةنامالا فوحم نم ( ميلا هنك) نوكت
 فيكالاو (ىنعلا) امدراس (ىدشوخ ) باغلا لبجوهو لدهك لوغتنأ ير

 تاروهللا عمبتت ءأدنمناك انوامد ملا بلر | ءاهفوخ نم نكيرانا انمى افمنالا و



 دماردىدتح ةمقل م تسددادسيم, ,انوكركيد شودإلل ىو لا ةمكحلارووطعتو
 داديمإ مهلا مذله ( (نبا) عون (نرك) ريغ (ركيد) ةيضاملاةيللا (شود) تا
 قيرطلا (هر)ثنأ (ذمك )ةمقل مك (ىدن>) ةدحولاة معلا ( (ةمفل) اديىتتطعا (تسد

 -رلا تاسغنلا ثحت ىف ْت

 ىلثىلءبيغلا فرط نمتيقل أنا
 | ةياصسلا تادراولاو ,ةابرلايسملا بأي "ىلءتةسورارس' روت

 | هيتارعو ىوئثم ةمكسحلا تسرخ ةدعملا تال ماذاو لكالا ةرثكم ممول اون
 ةدحوللهيفءايلا (ىناممثا]لجال(رجب) وربما

 ا راسةممنا لحال (يمملا) ب بهذا اهاثعم (درب)ن هرلا» انءيةيسرافلا فاكلارسسك(وزك)

 ةبترملا لئانو :هكسصولا لبا ذاةمقلا نامل تفو تقولاناسو محاوره منامها
 ةمكسملا عساني هبل مر صفي تح ناعابلا ةي نم مطغم الو سغنلا"اذغثلرثي ةيناهعألا
 ىلع هذ ضوح نم ضخ وهن(! اراد م ىرصوةةرعل واد ةركش نمل و

 (يغلا) ) «راخ دبر آنوربنامثل فكزا« رار نا ما ىاوهزا ا ىع

 نامذل فكن مو ةمولا ىل ل اوبوكتا ةىرمر غل تالةرارملاو مقلاو لالا اذنه

 ىوسلاو شاعملاة هل ساو سو هراكش ادبو حور كر نماولب زأ يأ كوش انا جرراشلا
 شديآسوراموا فكرد إل ىمالر كلاءاكفتتيارفمفوءوَرلعاو مغلاراراخ
 الود حورلا نامل حور ل جرو فك (ىنلا] م« تسينريبمتدآصرحزا ناناليل و

 لح أ نمزينمت كل سيل نكسلو هللا ةبد ىفاعرسسم مكدس+ سيل يأ ةعرس هلظا سيلا ذ-هاؤأ
 روك ناس هكناز « :ديدابرخ# ار !نادراخؤل ىء تاضايرلا مدعو عمطلاو صرحا

 (ريكدل) غنا اءابلا عن( سل باطغلةزممل(
 ,هاظاا ىف ءّشب ارتنأ ىذملا لاذ وش ىنعملا ل هنارلعا (ىسعلا) قد مدين

 ءرشلادئاز و زيذلا يبعأ نكن لولواةيشرن)لناك هرمثلا دئاز و
 «تسادخ نان اك كن امل ناجل ىو اكوش ىنعملا :ورقتاك ةسشنا

 نيسلار سكيت او درولاوهو لكنم بكم مع 2« تسارح ىراغ ة نسخ ش ناجي
 هيفءايلاو كلوشلا(ىراخ) ضي رم (هتسخإ) رار ارمسالاهولعر رولا ريثكاتعمزيثكستلاةاداوهو
 عمرتمو ةيناصيسلافراعملا درو ريثكن امل حور (ىنهملا)ئدىالءائعم (ثسارج) ةدحوال
 : | نع هعنمةكوشلا ئثىالوةكوشةحورح نوكسئثىألهحور ليو ةبنايزلارارسالا
 ا( رثثا) 6 داوستخ' تاركا وطمم «راوتراخدومو نا دمارشا زف كم كانط

 وه



 هاذعم (راوس) ةدحولل ىداز ف ءايلاو لك الاوه(راوخ )ل كلاوه (راخ)ى ذأ (دمآ )جلا اوه
 نباىأ طصلل نباو لم اكى االج أ لولا لك ؟ىنانالا دوج ولا اذه( ىنعلا)الثم بكار
 نكيولولبك ار لخما اذه ىلع ىرزت نمنوتمزلاو هللارؤلنأ ىوف ىلع مو ءبلع هللا سهر
 | تشيرب ىلك ىتئارتسا ل ىو ةكئالما ىلع قاما ةيلفسلا ضرالا ف تبانلا ماعلا لك اوه
 ) ) ادنلاةادأ هر ؟قففلالا ( (ارتشا) 6 - نرانك مح يدل سل
 الذان كنتالر جاين (ىنعملا 90 رهظلاوه(تشد): دحولا ىلك وءيالايلا
 قراعمدرو نات ئامكليف :جعش سن نمو هيبه دروهيقالدم رمل ىلءناذ
 اعشو نيذللا ىشملاو ةيمل الة هدرو نم درولاب هولمملا لدبلادروبدارأو هئعرفاتنأو
 ذاحور ىلء ل صحا ىتلا قشعلا تاضفنر اث ؟درولا ناس. وتاسن الادا دعتساىف

 ىو ول يمل ىوتنم لصاح اوا:لريسو مهلا :ٍن فراعم عا ةئامهدوحوب ثيم. امههسن
 (ىوس) باطللاةادا (وت) «تليرمدمرانزىبح لكسسدحات « كب رو تسنالبغم
 باطغل هرخ [قءايلا (ىرجلك) ماهفتسانادأ تح( لمرلا (كي ر) فرط
 كورثملا ئازلا دارأو )خس رهد سم ىلع تلعن دئرم ةروسكسلا( ذر ,ولا لع ءائعم

 لمزفاو ناطيشلاو سضنل!اهبدارأ اوشا ةرعم هو الغ أمل ىلا ليم (ىنلا)
 ورمل اهئازلا ل املا نم عمت ئش ىإ بيتل اناث سن تم ىلا لاومالا عسجوهىذلا ةعسطلا

 اردارأ للا لهأ نان ةيحنادرو ىرتنلا ليلا ادعو ناط_كاو سفتلا
 ريطلاو سرذلاربغ سراغلا نا ةيهيدملا تالا نمو 0

 : د
 انكر رار تا باورا دج وكرت ل بل نزتشكبكا و كملي د ةيهلالاةسيفنلا مئاوف ماو رماه دتسا نع لذ | بحلاطاذار ةثل سايت امدم ثدهأش
 بلطلا اذ ىسنما (ىنعللا)نيأر نيأ اهانعم (وكورك )تيبلارخ 5 قوةلمع ةلاهانمم

 نانسي نيأو نبأ لوغثو ىمحأ كنوك
 .سبلا يمع لرتت تح ىلع لصشال مارال فاعلا درو

 نافؤر ابرة انا بالا اذه انمر هه كو تلف نان صولملاو قدملا

 وج تمكيرات مح و ى؟ةنورسا راخنبكن زا شيب ى+ لويوأل
 | ىو مادقرل لوألا فا . رمل بلاي ةضسن ىو ةيسرافلا بلاي( شوب | ا

 اوهىذلا كلوشلا اذهلب ١ لرشتلازا لبقىآ اذهربق (ينءال)ةدانزلا ةيناثلا
 ةايهلا نيعلاو ىمعأ كتريست 0

 ةريصبلارسب ريوثتس يل لوقتوا :ريسب رصن رزنتيل اهكرتوزاللاناهفةزركم ةينأسفنلا



 تاسنالا (ىدآ :
 (ىراغرس) ف (ردإ)ايندلا(تاهج)عسيالء انهم بئاغدرفمىترعف (دمتكت)وهىذاا(وك)
 تانالا لاذ( ىنعملا]ؤحب(تاجن) بئاعدرفمعراشملعق (ددركىمه) ةكوش ل جالاهانم
 ملاع ىه ىلا اين دلا ف عيال هنالاريبك املاعناك اذهو لك لفعو مظءأ حورية ىفهنا عم

 ةيناسفن ةشرعو ةينام-> هذا لجالو ىحخي و ىتتع ةكوش لجال ىأ ةكوش سأر ىف فيكرغ أ

 ىلارظ:تهلأ ةكوش لكلا لفعل ة بسلا ةيورثدلا ةايملا نان الكق بي و ب صحت ةينامو رلا نم
 لجالالا ايتدلا ىلا تأيول لو هيلع هللاى هاو ناكماو نركلا اهغسباال هناي د محا ةةيدحلا
 ناك اذهلف مانالا وعد لحالالا باانتلابحورلا تدينامو ماوعلاو صاوملناةبحاس؟سنالا
 لاا ذولوا هع هللا يضر ةشناعانتد يس ةبح ا عالاولاعلا | ذه فاي الإ سو هءلع هللا ه
 ماعلا اذهلرلوسرلاقأ (ىنملا) م ىك احا ىأك « 0
 | ةب رشا. قلعتيلالا توساثلارلاء ىلا تو ءاللا لازم :ةةنهع تاكا مو ىأ اب اصم عئطصبل

 هرثلا شذ ؟ اريج ىا » ىو ىنيطك اريجاكى بلك لاقد هلو رشا دارا مزاول م ىه
 عش ءانهءسمأ ل عذ (نعنه) رانلاف (ردلا لشن 01ج لما هوك نيا دوش زان ٠

 لعن ىلع همسا نوبتكب اوناكد به قرأ اذا لاه نس لاكي راتبا حالط الا بج وم ىلعلعتلا
 موزلملارك ةليبةن* ملكت ةناع اذن ديسب د نع هب يكف عمجريار اال ىف هنوعشب وةناد

 حورلل سيل قيما ىو برعلا هعشب حورلا تينا :مساو ىع هس ىوتعماهننأن حورلاو قبح
 نأ ةروصم حور ىعىتلاةشئاع انت ديسسادكو لامعتسالاو ظغالا بح اهنينأ لب ثينأت
 ةيماارحور ٠ تبن لابازن 5 كبل وشم ريغال ظفالا«ئمدارملا نالاهرمشبال

 ررشاهل لم الوتينأتلا نم فوخ اهل سبأ حورلا نكمل (ىنعملا) «تسينالارشا نزو



 د> اجلال انمينعذ راعامجناليةئوألاوةروك ذلاىأ ةأرملاول-رلا ىف كاتس اح ورالا

 (تسترب) «تسروال + زكت ابنا نأ «تسرترب رك ةمزاو ومزا ظ ىم |هتاذ
 لاذ(نك) ىننةادا(ه)حورلاه نع (نا) مسا الانا يسلار فر ودلع اهامدم

 تال(ىلاز ىرطلا (تسرت) سرايلاوه (كلْ )نم ( زك )حور (تسناج) حورلا
 ت.لاهتتسوونلا جورلا ءذهو ثنؤلاو رك ذملا نمفاظناو فرو العأ اهنا ديف حورلا

 ةفاطاوةدوريلاوةرارحلاوةسوببلاو ةيرطرلا لا دتعاو عاسمتجاَّنمآل_بام ةسيئاويخاعو را
 (ينمملا) « نانح ىف هءاكنيتح دشاب ىسهك ايه نانزدبازأ ذاك تسناجتا اهنا يب طالخالا
 اذكنوكححن ةرانوماهطلاوزيختا نموفتوأث تودا هزتاحور تسيل اهتفسو يتلا حورلاءذ هو

 ىلاذكنوكتةراتو سب ايلاو بطرلا لك ًاوةسويلاوةءوطرلا لادةعانم ءوُئدحتىأ

 ةمقناهفسووتلا حورلا لب ةيناومحلا حورلكل دبشلاوريغتلاةلباقةةيعش برشلاو لكالا كرنب
 ”٠ ىتوخ هو وو سدا سوو ىم القمار ىهلا صو ثار
 ةي زىطعتو اوطصتواهيزتنابةيناوبحلا حورالنحاهلعف (ىعملا] « ىدنرمىاىتوخ
 01 ا ل ىرثال
 نسم نسح نوكمالن>ربغ نمابكد كباب لي ثت سماب مهل قأحا لوبتل سانل ا دش مو
 دسجلا اهاوخ دي حورلا نال ماكل ناسنالا تكف لبح لامي ركلادبع لاتدش م بيبملالو

 ىلا ترا املاجنامت فشكلابإلا لءالاذ__هوجاورالا :ةاموهاكدللا :رطانىهو «ةراشتال
 هيفتمنانىددم ار ررستتلا تي دنك همه يَا( لواح هبف تلحوداحتالار ظن مسملا
 ا قالخالا هيف تمنناو ناعلا «تدعس ةيملالاةيضرلا قالخالا

 قالخالا مسجلا بح اسىأ هيلع تاغ ناندسملا مح جورلا بسكس#ت رو هلا
 ناوءاوهلا فريطب و“ ا ىلع ىدع حورلكه سن ىف دس سه. نارىلا هحورتو#ت ةيكسلللا
 نبع-قرشعف بو-رااو امكح جورلا ىف ءىوهتت,هنافةب شبا! قالخالا باعت يلغ

 نركتال(ىعلا) م دوش بناغوتز ىهاكركناكهد -
 ف رئاغةراتنوكي ركملا الاذن م نم كن

 ٠ اررتازكدرك رك د دوجإو ىم ىراكنالام :اهشتسالاو اىتءءارمه ىلا هلاعارصلاىلا
 اهانعم باطغلا(ىدرك ىإ ءايلاو ليلعن ادا ,نوح) 0س لا كشضإ
 مع كير ءاهختساةادأ(ك دعنا اذلاءابل ا تذب ( سبر ريثأ نم (يبتاتن) تاعفا
 :نمةيركسلا تاعف ثن[نوكتامل (ى»لا) دعب (ادج) نوكي ءانعم هب رعلاءابلاب
 0 هركسلانوكيينمه دعب تادابعلاو تاعاطلا ا عثلماودب ل فارتعاردو وهلا, نانو



 | صئاضنلا نع س دما جورلا هلا ىأ سدقلاحو ر ووف قولشمي سيل هتباحورو قول خم مدنا
 .اسح اي اولوتا فنان ءانعم هللا هحو مثهاولوت امن أف ىلا. هت لوب ء#تءريعملاوهو ةموكسصلا
 نع ةرابع هلال هيف هلاكينيعتم سدغلا حور ناو تالو ما! ىف مكراكفايوأ تاسسوسحلا ىف
 دوحولاو + فنئَشلا حوروهللا وروه يملك هولا كاذفدو بولا افلا ىسهلالا دولا
 دوس مك اخ المع و قيحر دبا. ادغنوح دوخزا قشاعول ىع هتاذهفنومتلا سفن معاق
 ىأ بارشلا صلاغوهو قيحرلا«اذغ ىلا هتهلا نمد ال قئاسعلا (ينعلا) 4 ٌنيفركا
 زج و ل انه يسمن شاعملا ل سفع قيفراب ةيضحلا قوذودومشلا يري ىذاغتت

 باقي هجرك هدونر كن اروشعىوزج لمع إو ىم فرصته يغلق ببالت>
 هتالحوو ثعالاركحتعتم نركب ش اها !لفموهر فزع لدعلا (ىنسعملا] م دوبرسسح اص
 لةملابحاس نا ضرنولو لوحالو دعوتك ءزارعاو ىثعلا قاوذادك اردا مدسعأ

 الرديده الان ةبيغلاكس يل دوهشلا نال ثعلا الك عاجلا عرس بحاص ىو د قزملا
 .ةتسيناماثسانادو رز إو ىع نايوأءرلآمركي ن اساادكرديالام
 ةدافالءاتلاو نب لاو فراع(انادوز ىأر بحس (كَرتر] هت ءرهادشتال هتشرفات ٠

 ثيم تاخد ءادا (تسينو) تاطيكاىنعمموهو (نءرمك) ىاذكو مكحلا

 فراعو ىأربحاس شاعملا لع (ىنعلا] توبثلادافاىالا ىلع لخداذا ىفتلاو ةيناشلا

 تاطيشوهنهلءاةذالىأ الن كيل ىهلالا قثعلا ىف كاملا مادامو ة.نانأو ىوءد باص نكمل

 نوح « دويامراب لعذو لودي ا ىونشم دعبب ودرطب سيلبا مهنمو ةيضرالا ةكماللاك
 اري لعملاو لوقلا ىف نوكي شاسعلا ل_هعىأو هذ (ىنهلا) م دونالفا لاح مكسدع
 انعمالو باطحلا ادا نا ىفءايناناىل عال نوكي لاا مك_ه-ىات الفانن امنت ذومو
 2اعوط كنوج م ثسين تهزاد ونوح دوال ىوتنم لاقاذ هاو
 ىأالنوكيمتاذ ىسيتتالو او دوجولا نم شاعملا لمع نكيجلا ل ىنملا) تيس:
 وطلاب نكي شاعملا لفعت الو ءانفلا نعم تسينو دوجولا نعم تسءنا ىلع ةردقال

 نينيبل ا ىنعمف لوغب هنأك اررتماريثكه لال لاو« ائذلا ىأ تسي اهركنوكم الرأي:
 بهذياموبةيئانالاءذه بحاصف ىزاحلا دو+ولا نم ىعفن ل ىزاحملا لمعلا بحاص نا امل
 . ,لاذا اذه ىلءراكل ا هنوكيفمدسعلاو ءائغلا ىلإ



 ىلذىلاعت هئارهثباورصتو ةبكلماا تارؤطتلا معئذاهلانما ارثكارارطضاو اهركمهولا
 توملال يف تاحاصا !لامعالابهدؤزتو ىرايتخالا توملا ىلاعن هللاةبغهدوجو ءانفال فاعلا
 ىوتثم ةيولالا :مهنلا بح اس نات ةبسائم ةيناحرلاة هلا بح هن هلل سعأ ىرارطغالا |

 اهناذدحف حورلا(ىعملا) جلال ا انحراتاروك قطص» .٠ لاير 'ىادبو تل# نابل
 ىوه نم حورلا هسه تصاخ اذان ةين املا ىوقلاو ةيناوبحلاحورلا لفنان اصقتو لال
 اذهلو لاكنانيعاس ادن طلاقلاتراسوالاةتراص ىلالا|واإكتاتعحرو ةيناهسحلا
 تءجر اذا لجرلا حارأ ىرهوملا لاق اين فا نمهضايمتت ادنعلالب ا انحراالئاق لو سرلا كاك
 :ىدشاز م تلساسكنابزارذا لالي ىاوط ىو الناقل بو هيلع ثا ىف «ناكو هيلا هس

 كاف مفرالالءاو (ىنعلا] ب تكشووبن اع[ ل ها شوه تش
 لضفأ انيدن ىلعو هيلع مدراصوتلا ةيملالا ةستلارهو ىتطساوبكل لم ضرفأ ىذفا تولا
 د موان اهلور ناركساهم' اهسلا نه ا عب لعو ثوهد مرائارب_اهم مالسلاوةالصلا
 «دوجر ىهعناو نحت الالب انديسنال اديب يكس | نمركسلا نوكيىتم مّدغت اعف لوك ىنعم
 اذاه نا لم لسو هيلعهّماىلسهقلا لورسررتت ف لآل تو مج وذ سو هبلعهتلاىلهدس#رونب

 لاقاذهلووكسو يلعن ىف سدا رو كرري نم هسدنفا لال, تو صا ره ىذلاركسلا
 م تون سب رعت بذزاشزامدش ٠ ترم بوخنازد شيوخ ىوطممإل ىوثم
 (ثوبوخ) وهو لاذ نم ناز ضاكلعف (دش) ايندلا نم باغءانعم (شيوخ ىفإ

 (سورعت بش ) مو هيلعهللاىف_ههتالسترر اسو (شزامندش) توصاا ند
 نوفةيل لل ارخ آن مرف لاف موملا لوزن سب رعتلاو ىرهوملا لاق سد رعتلا لمان

 هللا ىلس هنمة تقلا لال عور ادمن م لوسرلارثأتلو ( ىنعملا) نول تري ةح ارسال
 هللابءاقيلاب اوُهبوهتلاءاذغلا "انف ىف اوراسو +باصعأ اشي أ رثأن ةيهلاالا

 ىُاتوف سير عتلا ةليل نم مهئالسر هنالصت راسو لالبت وص ةءهَت نسح نم هعمتودوب وما
 لو هيلع هللا ىس ىتلا ناكل اةىهد رنيثيراحلا دا :ةىبأ نءىراضلا ئورشلءنبالاقةنئاف
 مكحاورأ ضيق هللانا مالا هيلع لامس ءكلارحالا موظفي أ اخ ءاصصأ عمرشسف
 نيد اهبالنا ف حورلا ضوبةك متاثلا نال مهنءةيدارالا ةكرلاو سما بلس نءزاجيوهو
 1١ اضةبوجو ىلءلديان_هو ةالصلابسانلان ذأ مةءاشنيح مكيلعاهذروءاش
 الو ىانيم مانت سو: لع هللا ىسلاندقو رسفلا هنعتاف فكل يق اناول ناذالا تابثاوا

 لطب ملاذا ثايسحلا كردي الكمال لا هيلع ءبلق نأ !ههدسح ان يهجوب هلعب يأ ىب



 الو تماندقىهو نيعلاب الر ديار عملا عولط انودو اههرب غو مشلار موس! تال ةكهتالا

 امهادح !ناتئاممالسلا هيلع كنوكيناز وي ىنالاو هبلقظ,ع ولطلا كلاردا مدع فأن.

 فيعشفاثلاب اوما ىوونلا لاقو رثك الا ىهه ذهواوف مانبالىرخالاو هيلقاهف ما

 الباسم لا كلر دن ._سدقلا سوذ تا انالا كعرمالا ىرا لوأو ل 2ةودنعلا عصلاز
 ام مكس ارأاكىروط ف اخ مكارأ ىان مكةوفساوتل ماللا هيلعهثعدرواكت الآل ةطساو
 ةقافمكح لمعلاهلش مز" "ىلع تيقتأ ام لاق مال #لا هيلع هن ىورام ىفاسثلا باوحل ا ديؤرو
 انالو هوان دبسو همالكى هامل مو هبلع هلا فهلا لوسر ,لمف:*اراب ةمكسحلاهلهمالعا هيف

 نامسمل ةفاثكل انع هءاصص أ ولوسرلا هز

 | نكزارس#ل ىملاتاذهنوا اة الس تتافىتح تايلمتلازح ىف ءاتببب ٍ
 ةيملالا 0 (ينلا) عتتاعس راما 0 ا
 هاو هتملكت ,هتيلكي لو هسيلع هللا فض لوسرلا :رشحوهو ىوثملا برقلا ف اقل

 يظةووملا بتم ىلا نارغتمالا 6 كبس وما

 (ينعملا) « سوبتسدنأشب لا. تام تفان ه كورخ تاي سب رعت بسرد و ىم ةنئاغأ
 ىذلا مارك لاو لالملا ىذدنم | اركلاءاط ردا 0

 رمل اةف.طللاموءاورأ +وسورعلاكه اسو

0 

 ةيكرم(وا مه هرك) ىذاملا باك هيفءايلا نان ناكونعج (ىدرك) هى دالي ىدادبتلوم
 (ىنعلا) قيقملا بوبهلاو هورايىلا عمج اررمعشوأ نموا ضيأ ىنعنت مه نمو طرشلا ا داركم



 مجدول

 بوبحلا ىفاطعأولاضب أ تكس الوام سورع هل ىوقوهواذه ىئالكن م قم ا بوبحلاناكولو
 هئاضرا !تاراعتسسالا ذهن كن لوى ثكسلادحاوافنةلومقي.ةها
 'روطا ىلق أو اسفنة بول الاتايالسملا تع ثكسفن اواو امش ملكت الواجرتخ ل ىلاعت
 تبيع نكركبدوكيمالبل ال ىو ضارتءالل ةبجولا ت املكلا هذه ينءتردسا ل لثملا
 لشي لوي ىدبحو قودعمنكل (ىنلا] «تسينبيغئاض:ىاضاقتز ه سين
 ىغاشت ءاضقريغىه تسل اهلا أو اان بيعال لاغلالاهذهل ثمل ناو تااملكلا هذه
 كس فاوكل ا اذا ق اعلا دسنم نكلو اييعءاضقلارسركتمدتءتناكولو بيغااماع
 ةدارا مهل ق بن ل ضحلا قلطملاببغاار حب ىفاوسمناو ةيناحرلاتايذملا

 ارت مهلالثناسحانمىه منا! نمرارسالاىرار»تمظتناو م-مبولةءفادسما
 7و ع اهفؤزل المعلللدمال

 اضبأ تأ

 بلقاا مع أنا :بيعلاىرت

 ابرأب فيكن يود بيغلااملاعي تقلعت هحورذلا كاذو كبفوهذ كبف نمرهأام

 نرالا برعل ام يف ىريالو ةقيعمل ارحب ىف برغلا اج تور وطم موف ةيادهلا باج أو ةيالولا
 © لوبتدوا داب تيفو ه لوهح نوليمك سند بيع ىم فرس بيموه

 بحاصل ةيسنلاايرع سلو لوهطاٌقولدل يشب ابيعراص بعل سفن (ىندعلا)
 ساستثاا ىل*ء ىنخت ةمكملاالا بورعلا قلخامو ًاهعوش»بو «ةلخ بويع ىريىلاعقدناذ لوبشقلا
 ارومجسوم هللا ةخر نم نوكب نال دس نوكت مهضعب وعوجرلاوةانالل ايس نوكتم هش

 ردك نك تد انه نوخل وب تا دمك قا[ باشا مه ردك 2 ىع دوهشاابابرأ دنعو

 ءامسلا [:ةلخامو ىوقىلء ةمكح هلالج لج اال: .تلابر فكما (ىنسلا) «تش

 موج تألمالونم لولا قدح نكسلواها دهس فنك نالت ولوالط اب امهندامو ضرالاو
 ىفتوافت عولكلوناطيشرناور> مهمو ناجو سناوثالم مه نيعجحأ سان اوةنملا نم
 ْئدلكر ملأ ةقئاف بطاا ليمهتل مهمو ةمالنملاللا وكسر مهمليحلاالثم بئازلا

 هتيسناذاامأو ةبيمم ةغلاب ةمكح هيلا ةب-تلايرفكلا ناكفدا دمتسسالا نم ءاطعأ امرا دنع

 ىلع دحر تةيسنمالاهرفكرانئغطبالو ز ساو لاكسنال هيحاسوةف ؟وةلظرغكلانانيلا

 تاو (ىنعلا) يتابتردد ابوح لانه, ه تابحدمايدوىب*قيروإل ىج هيشغ
 بيعلا لاذ اشعب ىلا: ءتباثع لاكن ف ةئسح ةثام عمةيولالاق أشعل ىف دحاو بيعتاك

 ناهكناز « دنشك تاسكبارودرهوزارردإو ىمزتلاثايثلاركسف ةثقلا لاث ىلع

 ركسلانملكلدازبلا ف نؤينيىأ تبعس مسجلا (ىنلا) جدنةوخ ابو مسجوجودره
 0 ل وشم 02



 م

 اوك ياواركسانرتشا ولوغي وامهنب توقرغبالو ركلا عمةشقلانورتشب واعمةكقلاو
 ءاهقنلا تلاتو نايضارنا دقم حو رلاو مسالا ىف سةلاوركسلا نمالكن الهنا دعو ثق
 ساعتلاكو بهذم ا عم ةضالاك مق هثم ىدأ ناكو هسنجربغ نم ْئشلاب طلخاموهو شوشغملا
 اذه امهلناك امو نيس احا كح ءاكن لاء: !ىف امو مكسف امهغ ىلع نيلاغاناكو ةضغلا عم

 أمسح فاذك زادئتمك تنبأ راكرزب سل ىو ةبحاملاوةرواسلا فريشل الا لاحلا

 نالاوهو فازجلا نم ازهاولرشيل«ايلوألا اذه ىلع (ىنعملا) يفاسدانفاناجنيعناك اب
 وشم ةعاطلاو علا بد حورلا نيمو ايفاس عقوفاظنلا :عدواماولاة ل,

 قاشعلا (ىنلا) #تآشت ىفدم [قلط ناب لح نآس ةنونأش ف :ونا

 | انلطماحو رتتأ اهلج ة هلا مههلاوو مهرهاوط شنو ةيلهلا مهسفنأو:مهلاوقأ نو روك للا
 | تسهج ناشرادندناج وو ىم امأومودعلاكيولةلاو بلاغا كم اواما ةمالعالا
 ءايلوالا ىأءادعأ موكسعىذلا حور( ىنعلا) قرص تعساوادريزاداب زنوج « فرص |

 .نال اه تل حلاو رتاكو لو. 1 1 5 داع

 الاةردقلات هت بلشت,

 اقر ةجزديئالث جرب
 اددحاو ىأ شش عج راوج هود

 !ىأدابزاوالاقو ب نماحرعأَول عرش
 الاخ ناو ىو هب ف !ىداعت تلا حورلا ذك
 لعفراسهانعم (دش) بارتلاره(هلاغ) يدشالا لكودت رد نام نبا هب دشالا:لكودشا
 راسو دعلااذو(ىنعلا) رعاطلاو *(ْلاب] لل اوه (كلمن] نرع ظل نيعضوملا ىف( لكو) ضام

 اه>اورأت بلغوتاا ةفيظتلا نادبالا هال هورةسللا بهذوابارتءاكمممجراسو بارتلا لف

 دوءاملا ىلع ىثمتةر و هماما_>أ اه>او رأت راسو اهماس> أ ىلع
 اريبخ تنأو الاول ضساو ةياك اور وطو ماع لكل لصملا حلا
 دمحم اراؤنالاو ةيوبنلارارسالا لم ملا دارأو ةرهطم للامر
 انالومراتديساندشر ا اذهلو ىى«لمحأ ف سوبو ف سويىخأ نمل نأ لاقثيح ملسو هيلعفتلا

 (ىنلا) يتصتاواكمابثيدح ناز « تدفما دع ورك كغ ذآ وب ىم لاتو
 هزخأ ملمأ سو هيلع هللاىلس دمت هئمرأ ىذا حلالا ذةحالل اءاوبه :نيالافاظنل اءالؤثدو
 :هتحالم نال م هذأ ل بو هيل ها ىلصوه ةحالملاب ثيدحلاْلاذ نو ةيهلالا حلما نم



 جب رع ىانائراوتآ اونا » رالرمزا تسدقاب كمنباي ىم لاقاذهلو «:ةيهح نم

 لع اوهو ل خىلا عيجار ريمخ(وا)ءاثرولا كالن ( ناّبراو نآ ) مه( دنا]كلعم

 00 ا د اذه 0
 نكلرنومأت مكروظأ انرولاءالؤهو نو دتةمملبو هيلع هلل اىل س هتغالب رهتحاسفرارسأ

 نمدوثروامليسصتد رهاظلا»ا ءاطعنب هبلطلاحالفلا بلاط اننوغتع هللا ةجربابقتمت

 « رطلا لرهأ مهوب ,نملابلا الع نم هتقيفحو هلاوحأ بلملاو في رششلاع رم رسشلار عاملا

 .: )مركب شيب ناجتقسظ شب, م رك سيب دوحارت هن كونتي
 9 انعمدتت فخم ىشلا

 سس حولا (تاج) كدوجو ماد (تنسه شيب نيعضرلل فم اهفثسا ةس رعلا فاكلا

 كما داو دعني دمحم ةيلبغلا ةركسفتم» انعم ىبكر رئاغمو (شيدنا

 كلية ةروضح وذل دوحو مدن ثراولا“لاذو مهل فكل سالو كفل مافن

 ىرادس رشيياردوخوب » ىع لوسولل ةيعاسلااوةفيقسللةركشتتلاح ورلا نبأ كل ركل
 (ينعلا) نال ءاشمم يملا ناكلا مشن (ناك) )ندرس ملة ؟ 5 ا

 انوئعمامدغت ىأةيدسعب و

0 :. 

 |روو نم كتريس مسا ماي رظا هوك نوحون كرا دذءان ورظا كارورااشكر

 رقاب لل سواو بارظنلاثدرأ ناىأ فيقتل 2
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 ةمودعمْل فلنا لءا الحر تنكن ان مدعلا نم فوخ مدعلا ةلزنمع وه ىذل ا ىشاعلل سبل هنأ

 نكوؤةفلتحلا عئابطلاوةرالارسائهلاوتسل تاهل اديق نما هةتعاو قكعلارا

 نارابداراتارا راف « بتانو رت سارابزورإو ىء اونوغتالبقاوومروظم
 تادراولا هيدارأو كسلا ال انلاونعلاو رطملاوه(تنارابإ ويلا مسا (ذورإ) 3
 بهذا ءانعمرمأ لصفوم ىذلاور وع ىتلخد ( ورج) ةسيئابرلاتاضويفلاوةيهلالا
 نازا) رطملا (نارإ) اذهنم (نيزا) ىقنةادانوتلارسكب (فر ديكأتلا تدانأف
 تانهملا سوبحماب (ىنعملا] برناراب4نولوةبفهتالهأ دمع دومعلارطملاٌ لاذ نم (ثارب
 ىتح هللاىلالوسولا ب رطل -|ىأ ليلا ىت بهذا تادراولاو تاضو.ةلارطم»وبمويللا
 أر طم اذ_هنموه سيل ةةيةملارظنتوءاطغلا ك, ف كيل فلفت الو ىرارطشالا ت وللا ليل
 هنىحت ىذلا برلارطموا هورطما' لاذ نمل.تالففلا اسوان بوشا ا ابمالارطموهو رهاظلا
 راهزأ اهف تن اعلا ولة ىلعر طماذان اهريدكت دعب حاورال اوذصت و !تومدع بولغلا
 لاوزلا عسب رسولا نركساو ةريسسيلارصس الار طل اذهدها كيالو قولك اونو قوذفل
 بيغلاراطمأ ةدهاشلواوعي واو رثأتيل بالطالا_ملعت ةياك_1امزهدروأ ىضاملافيسللك
 اولماذا مان سانلا ةقيم لعاولعب واوبكيت مالا و -لجال مهيمأ عومدفواودعتسي
 نارابزو سماك مو هيلع هنلا ىف. ىطس ها اهعدظاوه ةراؤشنام دو لاؤسةصقإلل اوهتنا
 مأةثناعلاؤ ناس ق اذه يتسيترتتوححوتئاهماجىنرتانسروك ىوسوت دوج ديرأب
 انف عوبلاهقلا لوسرابتلاغنأب ملسو ملي هنا يل ص قطا كولا نء اه عهللا ىضو ديما
 ان سروكب زور سمول ىو كبابَت لشن ئمىالرطلا لزن رباقملا فرط تبهذ

 رياقملاىلابهذاموب مسوميلع هللا نطصلا (ىنعللا) يت قربنا رايزا ىدرم ءزأن> .٠
 2 » دركمدنك ؟وارقردار لاخإل ىم هاصصأ ن ءلجيخز

 مل-سو هيلع هللا ىف لوسرلا ىح أ بارتلا تحتو بارثل أ ا مدرك دز
 ىلء ةيرص علا هيروصت غخ اه رمت ىف هل «تف دانا "ا. هدوجر ةرئاي أ ىأ هدوجو ةبح
 .لبةقيقح تعلق ءاغباارادىلاءانغلارادنم نولغن لب تووجال نونمؤلابجوم

 هيشرشنلاو ثلا تابثالو بارتلا تحت ةممرلا همظعأ تنبحر
 و تاك اه نرمصع دتئاتحرد ناق ىودم لاقفدا جالاراجي

 داسجالا لم ضرالاهجو ىلع ُماملاراصتالا هذه (ىنعللا) نادك امردلاهدركر اسد
 دس نامل ىرسإل ىوشم معدأضرالا ,هز نادك احنا نءاوعفرالث م بارقة يو للا
 نولعغت قلما بناحلو (ىنملا) م ددتنكيم رابع شن ثوك هئداو يب دئتت ىتراشا

 لاو رشنلاو رشم ا لاو مسئولو غيت, نولفاغ منءساالاو مولاسناسلب ةراشاةثام



 (اهفف]

 ارسأهلنوربهإ ونور ري لورقنذأ 4تاراشالا لام ءهذلو لاما تاسل عاستسال ىذللا

 (ىنلا) ب زاردسوكيملاعربعظزا م زارد تسداوزعسنابزابإل ىم رشم ا عئاتوو خزربلا
 نم قاروآلاىآ اًرسه/نولوقي بارتلاربا ع نم الب وطلا ديلاب و"ئرطا ارمضخ الاناسللاب

 لاو انو ريشي ونولوغب ىديالاك !ءاىعىتلا تاصغالاو لام ناسل اهل ىه ىتلاراصمالا

 دور ناسروأ ل «تعكه بايه هرورفرسناطوشخه ط ىو رونا موب لاوهأو روبقلا لهأ

 ىما او ثينأتال املاثسيلو ةط:ةدحاولا فرع (ناط) لثم (ومصه) يبارشنوج
 (سرواه) اذكسيرفلا :دعاف فعنونلاو فلالابههجو امي ئنالآورك نال سنحلا نمدح اول
 ىمالالاةىثرع (بارغ) اذكو سي واول ىلع عمم ةس رعلابونوتلاو فلالاب ههجو ىنرع
 تامطبلا لثمءانشلا نامزرملا فر اصتالاذهو(ىنعملا)ة ءرغأ لما عجوناب /رغلادحاو

 ناتسمزردإ# ىونثم انارغءانشلانامزفو سيواوط ع. رلامايأتراسوءاملا ف اهسؤر
 مهسيحولو ءامشلا مايأ ىف (ىدملا) يدرك سووا طادخارنابارغ نأ «درك سوبر كانا
 ىأسيواومل:دولاة-:ايلاراعثالا مهونابرغلاكلتهللا ا لعج نكس مهنفدو مهر وهلا

 و ىف ىربكلا نيالا مخ لاةناولالا عاوبأر هن. شمسي واوطلاك
 : ما!ضرأ ( هرالا يع فيك ]ةبساملا هتحر ىأ (مللا ةرراث [ىلارظتان)

 قرا يت اهارن تلا 1 (قوكأ يك كالذلا) بوذارثاكم (ابتومدسب) ىسملالا
 اموهو) اب بحة ةترل بزل قليلا ةفس لتي بلا نم ىوملا حي يحن هئاووف

 لاقاذولر اين لا ىف هتومدعن ه انمو ريما يف هوم دمت ناسنالا بلافءايحا نم(ريدق

 (يغلا) يب كآرمادورامزادرك نسهر 6 لمذا هج رك اناشناتسمنردإلل +

 اناروأ مهاطعأ نأبءايحا عس رلا ن مهنيا .ءلعج نك“ انةواتوم* انشا ىفهللا مهاطع أولو

 مل ببر مدجارجوأ ٠ عشنا تسهدوخ دوك ناركنمإ» ىم اراشأواراهزأو
 ميدق هللا ىوسام ىأ ىناغلا ملاءلاوهو هسفئاذه من نولوةبب رهدلا مهو نوركمملا (ىنعلا)
 ىالةروهدلا ىدمةلاحاءذهىلءكلفلارود نمي ساما لو سفلاربغتراث [نموهفءيفر هطامو

 ىكااوريلوأ ةوقب ىلاعت مهضيوق لولا هنريغام ى اعت 4بسننو مبركملا برلا ىله اهطب رثووُ
 كاع هلونو ,هرثك | ناك مو ةبآل كلذ نامي رك وز لكيم اهفاننسنأ مك ضرالا

 قداسلاىلا.هأهلوغي دساشلا مهلوقانت ىكحو هيلم نوهأو هو ءديعي م قلما أدب ىذلاوهو

 .هو م-هل قف نوجرخلا نأ ناب آوابارئاذك اذا أ اور فكن يذا
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 نتاوبملا حبريش لسع ف ضوم او ةعيبطلا ىف مهتحاورثك أ موق (نوبعسطلاو) نوكياذكو
 نع معنية راكسحعلو مكحر طاطم فارغعالا ىلا هعماو رطخاامهنلاعنس بئانع نماورظنف
 ةزاع لمعي الف هسا ضنالطس لطبتاهناو دحام ةعساتناسنالا ف :ولانااوئملةعيبطلا
 1 ,باونفم [طال م بلف باسحلاو ةنلا اوركسأو رس: ةوعتالذ مودعلا
 نوملالفاذاتساوهو طارة سل د. نورخأتملا مدر(تويهلالاو) تاوهشلا ىفاوكع او بام
 رم .ةئسلا ىلءاوّدر مهمل دعو قطنملامسما بترىذلاسيلاطو طسرا ذ[ّسا نوم الفاو
 بحوذ ةيفب م هرفكسص لئاذر نماضإأ قيتسا هناالا طارش ءونوطالذا ىلع سيل [طسرا
 06ه نا مدقرد « تسكاددوخ نا 5 درادن ةحط ىوتشم لانا ذهاواس مهريمكَت
 ماسلا اذهل مدقلا فو عاده ضإلاعلا اذهنأ :نيركشلاةلج (ىنالا) تساق

 عاؤنالاوسانحالا ةّماد ضرالا ىف ايشالاو رولا ةمياداهلاكشأب ةيدتلالفالااولاومئاق
 كلاه نملك هلوقب مسملع ىلاعت :اًدرف لام الاد دمتم هنال 4 تايثاللاعلا نا اولعإ لو
 نوردتاشبائروك » .ىونث» [الوءوانديس لاقاذهلو نوعج رثهيلاو مكسحلاهل هو والا
 موهّوفتاملاعلا مدا نوبهاذلا مروع يس نا 9 ,قح ود
 ثأءايننالاو ءايلوالا ,ءدتنا ابحأ بوث ىف مطاوبى او مهفونأ مغر ىل فة 1
 نونا ةيكلل !! اوف قشنتسيل مول علا زازتمأ تاتتم و مكسملا غاب ىلع وراوالا هللا
 0 .د ا ىلا بيغلا نما اوةَرفمكَرَرأف ونأ اب رطعتيف نودحو ا
 (ىلك ) لك اهانميزوسةادأ (ره) يدوب وك لكرارسازا لكتأ « دواي وبوردرشلاك
 أوه نوردناو ىف ىنعميرشار نايبلل كن مةبك سم ( نوردردناك ) درولاوهلكوة د>ولل*اسيلا
 درولا لاذ (لكتا) ىشاملا ةراك(دوي)ةحايذا هانم مةقلاببلا ةغيص (ابوب) ئلا لخاد
 ةلاؤن(ايوك) ةيهولالا ةبت صوهوةمب رعلا فاكسلا مش: لكرارسا نم (لكرارسا) نم(ا)
 لا ناسا ىونعلادرولا لاذو ةح ايف نوأ بلل ناس لخادفةدرو لكو (يغلا)
 الارارسسالا نعربخت ةين اصسلا تايلضتلاو ةيناسحرلا تايد ىهو وئ اغلا دروا ذك لاح ناني لوةبو درولاضاك لون تركت ماعلا هاج | عجل ماما لكلا بت صرارسأ نع
 تابعو :وك,ةلاسملاعلا فار ارودن نيركتمافنأ مفر ىلءنيفراعلا بولتدرو ةئار (ىنملا) يتارد»دريقودىراعدرك ه ناركمنامقرداشيا ىربط ىوتم لاتاذءاو
 نوم_هنباهمامتتسابو الوكسشلا تاج شوةلفغلةيطغا ةيرشلار اتسأب ديب ودنا ح ورا 8 ' نع مفر ةيسسدقلا ةيكسملا «ايلوالاوءاببنالا مولعتاسفن نمرهاظلا ىعيتاكركتلا
 وب ناد لم نوسج# نار كال ىونثم نكلو لاجرلاكلا.نوكملاب و لام !ةقيشح |
 لستم ةسطلادرولا كلا ةةحارس نرركتملا (ىنملا) يله دكنابزازغم الزانوحان « لك



 ب

 اهمتور هرغن م-حاورأ تاس ءئاهبتح .قرتو ةيهلالاتاسفتلا كلت مولع ثحافاذا لعملا

 لبطل تونه رظلا فيطالا بالا لموأ نول أبو
 “ابلوالا تأمر كمهعامقسا دة ءنورغني

 مهروعش مدعو مهلفعةفاسخ نموأ ةساحتل |ةحار نم لع ارسنباكنو رسني مه> دق دنعو
 توصل قسعل ا فيةخ بالا قيقر قيطبالاك ءابلوالا تامارك توصنوعقيطيال ممل بالسناب
 « ٌقرةردزاس لوفد مشب وخلل ىوتشم لبطلا
 3 ماك أتاس ىف ىلوأ دياذان (ىنعللا)
 ةيهلالاراريسالاو ةيعرشلا ماكحصح الا هلا لاجرنماوءم-فالك اهفنوترغبو ب ويندلا

 الف ىندللال_هلاو ئوثدملاقربل او ىسهلالاناعقلا اذه نم مهراسب أن وةرسو نورثأتيو
 » قم سا عاددزدىمتحإل ىوثم مهضنأ طوظ فرطنورهذيو هوم
 اك ل من (ىعلا) يبى ءامدخي كدشابتأ

 تاقدح ف روتلامدعلا بنو رصبيالنيعأ مولو ىوق- ىلع ةيندالا ولعل ارارسأ ةدها ثم ىلع
 ىلع مسما ةريسنالءالؤهو ةاحغو اسالخ دهاشتو انمأم ىرتىتلا نعل | ىه نيملانالمميعأ
 !لاوح أت بعاذاف رو دسصلا ىف اوال ىمعت نكاو راصمالا ىمعت الا ام ىوف-ا

 ه تذكر اربمب,نآنسروك زدوجإلل وتميل .الاناطل كل لوغياد عقسان هب ركتيو
 أياما نمل سو هياء هلا ىف لولا عتجرابل/ىطملا) يك تشك زارعهو د هقيدص ومس
 شب و رربوج هفيدس مجال يرتم| .حاعمإ ولاا هللا يضر ةقيدصلا فرط بهذ
 ىلع اهعشاىنرتةيدصلانيعت منوال (ىءللا) يي داى ىورب تسددمآش يب ىذا
 هسيلعهللا لس لوسرلا ىلء اهدي تعظوو تم دقت لانج تأرر لو هيلع هللا ىلسىنلاهجو
 (ىعلا) «داكوزادرونابي ركصصرب « واك ءوواىدرو هءامجربإل ىع مل--و
 صوم مسو هيلع هللا لص ه دعاس ىف ءو هسج ىلع هتولسو هرعش ىلءو مجو ىلمو هتمامص ىلع
 ازازو مادمت ارابتغك « باتش فوصم هج ربهغبب تذك ف ىونش ٠ ركذ يسام لل» نع
 تلاقي ديرتئث ىأ اعرسماول لاقل وباع هللا ىف لو ءرئااءلاس أرامل ىمملا) 26
 ىغرت « بالطرد موعك تيان 3 ىم رطمباصسلا نمىأمويلا معلنا ى شرما
 اهرأمل بععلاهللب اها راظنا باطاباطلا ف (ىنعلا] «بعىادارازؤنب
 (ينعللا) ير ابخوتىادرتا مدرك ت « رازازاىدلا قرير مح تفك 9 ىوتثم تلشبا

 ينرةاع4تااةفرطا 'تبأراشرازالا سأرلا !ىلع ثيمرامأ سو «ءلع هنلاىفساهأ لت
 3 نار مسفك وو 3 ارامخهللا لوهران كلءادرتلعحا مع هللا

 ل سر هيلع ها ىف ءأ6 لاق (ىنلا) برغتاراادخارشك ا



 وهلا مامن ركيدو ركيديراسه «
 كئاهمربغىرخ أ ءاةورخآب انعم دل هينبأ

 امتد اس مح تب هايلوأومئاببنال ىلاعتهللا هيرب
 نم اينالا«اهسوايندلا اهسلاف ةفرستمتاوعن جورلا ليف ع تاهج نا 1ىلرتراكا
 ةامسلاةبملالاتاذلاتانؤشاهنوكتلاهللاوزالو !هلءانقالا ممكعو حورلا تاومسراث
 بيسئالىتلا ىسهلالا لعل! لاعفةنب الا هنايعأراث 5ملاملا ا ذسهىف رهان ةنانلا نايعالاب

 (تساقإ ردود كامموك و تساه 3[ وتس جور هررد) جراطلاوجولاما أ
 جوالئ ادع استانبعنلا بتارمىأ رأو تاسيلا ل ابحوول هو لغسحورلا نب رك ىف
 تاس. رلا بحاس الا اهامعبالتاءاهتلارحتأ نمتوسانلا ضيضخ تاطامو توهاللا
 ام بهذا الك قشاعلا لق ءانسرادقمىلم ةريزغلا تادهأنلاو ةريثكلا
 ةلا- الل رتلا اذه4نوكبالو ىناحرلاسوو فاير رونباهلدبأ ةينالط ف خو

 بيغل(ىنلا] م« تسركيدىاتف ونام آه تيزكيدف او ىرااربيغط ىوشملاقاذهلو
 هناشنالىرخأ سمتوءامسهلورهاطلا الاوان هءاثيالرخ ؟ءامو باصم ىسواالاملاعلاو
 يئيديدج ىلخ نم سل قنايثاب « ةيديداسا غ5 الاب اميل ىمسعشلاوءاسلا هذه
 ساىفنوتابلاو ءايرالاو ءانبنالا مهو صاوح آل ءالاتاروك ذل !هذهرهظتال (ىنملا)
 ةداعالابايعئالف هنا ىأ (لو قحاب ] قَ ةروَسل ىلامث هللا لاق ديدج قا نم

 مهىواضيبلا لاتنيلالج ىنن'تءيلاوهو (ديدج قلخ نم) كش (سبليف مسهل )
 افلا نمدارملاو فن[ سءقلخ ف ةهشو طلخ ىف مهلب لالا قلل ىلع انزر دةنوركسمالا
 نع ةر ابعملاعلا اذ هناب ربكسحالا يشلا مهمو قيما لهأ بلا بهذوداسجالاديدملا
 دوجولا ىلا اهلثم أبو مدعلا ىلا حو رتش لك ى :تالرضارعالاو ةعحلا ضارعالا
 نانوناظيلاوحالا بسانتو لادمالا بتاعت نع نوبر هديل اغا ذه نع رظالا لهأرثك أو
 ىج راشأ هوةمايقلا نم عوبوهواداوجاواما دما هارب فراعلاو د> او لاح ىل«دوجولا
 لجالدوجومرطم (ىعلا) يدري ف زاناراب ثسه ه قدرو ريدي زار, ته
 ضةةررض ما دعالا انعم (قدرمرث) لحالدو-ومرطمون اوم او تابذلا» .ةيرتلا

 عسب رئاراطما عقن(ىنلا) ١ ارد تاخذ ىو
 فيرملاراطءاوراهزالا بت ينتوراتالا اي ىخاهعفانمةرفولو اهدئاونةرثكل بشااوبأ
 دانك شدرزو شوخان فازخ نيو« دل سدروربزانىرآ نأ ب ىو .اهمدعت ىح ا قدم
 رطاااذهو وفير ىصثلالدلاب ماعلا نات ب ىف ريعس رلا ىلا بونملارطملا ااذو (ينعلا)

 بوسنملا



 ب « باتق اودابوامرس نيئسصهإل ىو هرغصب وهشرع في رك ىلا
 ىعدم او بولطل ارهر ط.للا ف ل (هتشررس) معا ىندجعأ لعق (تاد) يبآس

 اذهل صحو توغل لعامل سمتلاوعي رودرا تاروك ذل يلا بأ لعق (باس)

 | ىربكسلا نيدلا مجن لاقتانو اهنمسعلاو حي راودربل اذكت واغةمرطلا ناكودو بولطألا
 تايآل ضرالاو تاوملا فنا ىلاععت هلوق دنع ةيثامجلا ةرو ف
 ! (ونقوي موقل تابآ ماد نمثسبامو مكغلخ فو) ةلذغلار كس نع مهركسف اس” ن يذلا

 صو صختو هامو هلع لاكتساو ةنريسو هتروص نحو و
 نم مدآىرزايةماو هصاصتخ ىلع ضر امءاضع اوأبا زج قباودلا و نم هادءاهغركشتمثه

 ءاسمالا ل ءرلمثو ةنامالا لمحت ةكئالملا نمو تا الاب م رسله قمعلاو لاب ةيربلا نيب

 ناسنالاراسامو تايلهتلا عا وبأو نادهاشلارتافشاكل نموه سلا لهأ ص نا هخ هوحوو

 مهلضف تاقول حا نم ريك ءو مهمه ن ندرقملا هك المدوصسسر هلل

 ”امسلا نمهنلالزنأاموراغااو لوالا فالتخاو) توكل ارحبو ثاملاربوف ةانعلاواومت ماو
 لزتأامو ةمئاحورلار اهنو رشا ليا الخ ا ىلارمثي (امتوم دعب ضرالا هبيحأف قزر نم

 بول هلا ضرأ هي ىحأف بول ةلاقزرفحرلا ثيغ نم حاورالا امهم نمةيابرات داو هللا
 ةمورمم تناك ا غول بلاد ىلا ةدالولاُيكْرأ فذ جيشا فاس اليت دادن ا. ةومدصعي

 -وهىذلاناءالارواندولا< د .هيزشلا ىماوأو هوه« شيعتلاءاذه :نع

 تامل ضرعتلا (نولفد م موةلثانأ ) قامت جلا ٍتإِسْعْنحابروهو (حابرلافيرصتو)

 قت دردودوسونايرد ٠ نبأ تداولا 9 2 كس ينهتنا حلا فاطلأ

 ا 4

 ياهو ةمكمحلاو لأ تاو رض خاسما بالا
 كلينر ناش سام نازادبآ ي تعرداب ىراهي اراب منو ىونثم فراسعلا
 لا مهسافنأ نمقأب راجتالا عمو رلاىلا بومقل ارظملا لهأ (ىنلا)

 رو مهساضنأ ن متضا! نس بيغلاراط»أ !ذكصرامممالا ن !نم
 تر د و ىوتم ءايلوالا ناطلسل لوميف ذلت ىرتلا تلف نافالدب نوكيذىفاسنالا
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 هتيساغ لذي أ هراك لهو بهو ماط ب رلا (ىنملا) راتح انعم بنات درغم ضامل ف (ديزك ٠) ورع (شناجرب) دمتساك ذ(هكنا) ب

 :نأبدحورىلععيي رلا كل ادراتخا دعتاىذلا 'لاذو هعفانمرمن
 راع ىلع ترم ن' ب رلاكحارلا(ت )اولاقاذ هلو نيدشرملا مصنب حمنتو ةفاطلو

 هنأ درب اوهسعاسو دح نبأ ىنعمرد ف فيما ىلع تره ذا ث
 من, لمعبا# مكن دبأب لمعي هاف فيرنا هربا مكر اصاب لمعياك
 اينيدلا ةمكعلاو هرهاط ن ءدافتسي ل ةيندبلا ةمكعلل عما, اوهو ثيدحلا انه ىنمم ناسف
 تاكو ةصلم ثارابعن لكمال ثراول تالكرهاويتؤد اعل نم هةعتق هثملاب نمداغتامل
 .ةءاشه مو لبا ءظنباكيفكأل [يفراثعملا عازبال ماب ثيدح هئال عصف
 ابنأشوم#ن مهيب تغلط كون راد شر تالاداشرانيفراعلا لوو
 ب را ونمو رايس زالت ىنلا) دآم زمانا
 (ىعلا) يدتكي اةعردا تارا نك م دنكيمنا انت تاجا ههساازإل ىوم ادبأ
 799-35 ىوتم راصتالا تعسر هعسضيىذلا الاذ مشي و كحاورأبوسرلادبكأ هال

 .منماوفاخو اوبرها نكمل (ىدللا) «تازرو
 ارو وشم بنعلا اراجصنأو ركل, همن ىذا لاذ

 دعات ىلموارعمج (نايوار) جي دباءدرك هانت تروصتار مه
 اظر ثيدحلاادهاوورناورلا(ىنعلا) هوبهذأ (هلاءدرب) ثيدحلااذهل (امنبا)

 ننملابلا نعاواشفو ةروسلا كنار عتفاضيأ رهاظلاب
 2000 ةديوخ دف ىوتم دباس, خد اروأ اف اوبحأةرهاطل .«--اقنأ م_ملعاو ذقن ذا نيكل الا يولق عسر ىفاشالا حورلابحاص ةيهلالا ةسألا
 (ةرك )تدعم( ناك ) م (مدين) ثأر (مديد) لبملل ا ةعاجلا ثنا (هورك نآ) مرلان م/م ادرأس (هدو) خالل( ريخف) يروك تاك مديد هديارك
 ١_هنداعلو :ذغاار بهذلاودمّرلاو توقايل او علا | نم هيفاموهندعمر تلو لبا تار ةماملا للتو جورلا نم مهر الرهان لهأ :ءاج(ىماا) لجل اوعةييرعلا فاكلا مخي



 | تابو لمع « تساوهو سفنادخ دزننازختآ ظىوشم لوغبو ب ب و .
 ىلاعتهللادثم فيرشلاث يدا قعفاولافيرحلا لاذ (ىنعلار هي تساغبو تسر [مبنيع
 بحاص ايف ىلاعتهللا دنعالوبقم هنوكل ءافيلإنيعو عسر حورلاو زفعلاو ىوولاوسفنلا
 ينام دلوع ل ملا لماك ه تاهيرح ىوزجت لفعأ رت مو ىرتثم ىوهل او سغنلا
 لا درومأ ض عب ظحالنو نرخ رومأ هب الرادنت قزح لفع كنتم ءافخ فكل (ىتعلا]
 |لثع «. ةوش ىطوا لك راوتوزج ف ىوتم رخأتتالو دش رم لفعل ماكباملا ايندلا فشآلا
 متي وايلك وكي لمعلا لماك لكن م قزم اكلفعنال (ىنعلا) اودح سفنرب لك
 ةفلابةرثاول لاقي ةءاهلاتفلب اذا ةرمأاورقلا هلاك ةءاغ ةرجحتلاك ةياغو ةيادبئتلكل نال ىوملاو سغنل !نع عنو قايل طن ريغ لثم نوكي سفن ىلع كسل لفع نان ىرشيو
 توكيووفيف ةثارماو ظاا عم .ضرالا فاهرزبعدوبنأب ةيادبلا ىلا اهعوجر ةياغلا ةءالعو
 ءاله نوكسسويالو لسو يأ غلب ىغورهظو هتذطن تظذوح اذا نانالا لاما ذك ارم
 نسوغئلاو لوم_هلافلكل !لسمم تادوجومل ار زعنال ةينوكسلا قئاوعلا عطقبالا ةلفاحلا
 ىفناصغالاو قاروالك ةوئلاب«لبف ةدوجوم تانابنلاو عب ابطلاو رسانعلاو كالثالاو
 ارةنانالات ةبنانالا ةبئرملا متر لكل ل فقم هظنءابشالا | دكق نر بهذنراصتالا
 ىو لاتانولو قمل برغل نارك أوو ت لكل !لفع ةبن م قيلاذان اهرجصم |
 ارم لكلاءزج (ىنملا) يدينزا لمع ىست كانغ « ديدبددركوأ لك زا لك زج إل

 وهو عجم كلةءاهرا مطمن تفالسو هوم لبنتك م لعل اركسو هظيا ذك لكلا
 | لماكسلا لكلا لسمم بح !ستاراد -هذليدن نم ناركس قزمجلا شاعملا لقعا ذكر قل اذيدن |
 ىؤنثم لكلا لقع نمرثأتمهفرممتن ع بئاغ هر بحب سوهدم ماجالو فاغشر مغ نما مب راش

 (سب) « الا ةرتابحر تسرآ يتوج « كي ساق تاب داس
 برك ماا اذه لوأ ىف ةروكسملا فاكلاا (كاب سافناك) اذله نوكي (دوينيا) ءازملا
 بنعلا شيرعوم ( كان) فرولا (الر) هينشت ةادأ (نكج) فيظنااوه كلاب نايبال

 ءايلوالا ساف:أ نأبلو ويفي رشلا ثيدحلا اذهنا م عار حصا
 توم نم الال-لا بولق مب ىنحت هراصمتأو هفاروأ: ايح لثمو عسسرلا لم ةغيب
 تدار سنيد هئنازناسوب / ردو مرتاياوا تب دحزا وق ىم ثاوهذلاوأ

 :ءاغو اتالم ءايغصالا مالكر ثيدح نموك ام لكس (ىنملا) تشد
 و ةمرطالا م-وتاسلكنالةيفوصلا ة-ايسنم برهتالو هنم ل ئدبو كلدوحورت الا

 يبعد رسومرك راند ركب ضوخ دوك رسدوت مرك فى كني هةر يمر ةنيعم ةغينلا
 نأبادرابكل لمن وأ اراس ةفيرطل ادشممكل لمي نا



 من
 7 .اذءوةدو ريلاوةرارخلا نم ىتح اس حور ىطعي ءافو «ء دج نا مل عاق الالج

 دشراادا مل دام كرت نام الرتن ةيعيبطلا نابضتةملاو ةيرصنعلا ثالد.ةاووكتو طانا

 (ينحلا) «تسيكد لوب وودسسةبام « تسبك ديزرآ و سدرسو مرك ف ىوتثم
 عييرلاروولل نال ايلا انهاسه انعم كديزنا ىلع ةابملا عسر ديد جءايلوالاةدورب وةرارخ
 اتأ اب هن !عاناهب ضرااهلعت ال: رارح ةقي رطل شالارأ اذان في رملا دعبالانوكبال

 'راط_كايف كذاذهلو قدصلا ناسغأ تدنو هتاشويغب رم

 |رهاوح نيزوتسا جنان و زكنازإلل ىوث» ةبدوبعا او
 ةرهأ اعلا هساش 0 (ينلار م تساهدنك (لدرع
 .فالاثارا,هلاهذهوئؤاو ةسدنلا تاماكتسهلا و له رهاوج نمو ىرط ىح

 قال لد عاب زرك ه دومغنارازه لئاء كمر إل ىرتم اهظنح تامل انءولمو اعلا
 نات رك م رصف ضنا اومغ فولأل قاعلا بل ىلع نوكيدنال (ىنجلا] يدويمك
 تارآب رسمك مسو هيلع هلل ىف ىفام همز ةيد سندي سر ال لدتئثىألالخبلتلا

 .وءيلع هللا ىف ىنطصلا نما مهلا ىسر ةةيديصإ[ لاوس اس ىفاذه دوو حسو ماا

 بدااوعوضخاب « قدمبههيدصدرك لاوس 8بئراثم رطلا اذهرسنوكياممويلا
 عرج يقدس سومر اع هللا ىل“ دمااتلعفم (ينعلا) 0 «شوحرا

 نآرآبتمكح « دوحوه ديزىأ هكه فو ديس
 أرطملا ةمكح دو وملارضضسودوجولا :سالخاب ةَميَدصْلاَتلأَم (ىدلا) وب «حني

 تةرواعناراززا 7 ىونشم موبلا امه انعم نيزو ماو هنبزو رمانا ىلع توكدام مولا

 ديونادأ() ىغانلا ةيكمل (دو) كر درع هاو
 امئاذهىأ اكل لدمو دي دهتل جالو أ ةحرلاراطمأ نمرطملااذه(يىنعلا)
 / ا « دوبتاب رام فطل نإ ازاناج ىرتشم هططمو هيطغلا ,نام:ءامتوأ هتحرو

 بو ةلارطلاررشر ةف ؟نموأ تايراهلا كلَ فطل نم ناكرطااذهه(ىهلا) جيدوتان 1
 لزاؤنموأ ةيسفلا تال فلات اشويت نءود له قرلارطلا اذه ةلكابو في رخال صخىلا
 متم دادازنرتدبصتزك هت نكنر مز نا تذك ل ىوتتم ةب رهقلا هئاسمأ
 مه نموه ىذلاهرابغةلازاو مغلا نيكستل لراطملا ذه لو ءءلع هللا ىلس لوسرلا لاق (ىنهملا)

 ةزامثجاو رشح اذا مناف مالسلاهءلع مدآنباةعطو ل سأو هو دازن ىلع ةدوضوملا ةبيصملا
 ىو مهلةمحر مهراكفأ لاموأ ل ور هبيغراطمأ نب مضاطا لم تارا يينرخآلا وفا
 مدكنباقبولو (ىنعملا) ييكوىدانردفارخ سب « ىداىدامشت اتاررك ظ
 | ريثكن ا ههتو بارخ اين هلا ىف قولة بيصملا نمره اظناا«ابئنالا لاذ هن لزي إو راسلا إن ىلع



 تارودامج نال ىونثم صئانلاوه مكاو ثكنة ادأ ةدحو أ !«ابلا عتب سد .: نأ ىلع

 | هذهروغلا ىلع نامزلا لاذ (ىنسعلا) يي نامدرمزاىد نوريبا سرح و نامزردلا ىدش
 |نيساإ ىء ناع طا نع نالفغي ال لام .رلا يم صرحا رذغو بهانواءارخ نوكئايث لا
 اوهونوتىته؟ (تسا) مي تسنفآ ارنا هج نا ىراشوه » تسنلةغتاج ىالاعنبا
 ل اظتارسالت بسسا الغش أعل اذه دوم عودا (ىعلا) ويعلا

 ثالث ىلع كل ساشلاو ىردنكسالاهللاء اطعنبا لآن اهبارخا

 ء دوش قولخلا ناح الرط ان هس دنةريضح تسمطناو هح ةراد ثبوت مهم لأ ماسقأ
 | نبع باغ :ةبق> بحاصو ىخ كر شفا دانئسااماو لج كرش داةةعالما فورلا برلا نم
 هوصت ىلع هركس بلغ دق د حو مدبع اذهف اهيمدوهشن بابسسالا نعىتقو قلما دوي ملا
 تاراوكدادزا !برشنا هنم زك أو هروضح ىلء ءتغو هئاض, ىلع هو ائفر هثرف ىلع هعجو
 قبح ىذ .نع هبسج هفرف لو ةرف نع هبسهع ءءجحالذا روض دا دزا باع

 باغ» اوجر تساام>تازىراشوه ال ىوتثم ةبترم لك أن فرطلا طسواو ىموتا
 ْ ةاه+تاز) ةيردصلل هيف'ابلا (ىرابثوه) جتأهس ادا ثسعأ
 اف لسيلعت دأ (نوح) محلا ةدامالءانلاو نيسلاوملاعلا
 باول ا انم ةيسرافلاءابلا تشن (تسب )5 :داعقأت
 كلف وكأ اهلا الرب غال توربملا سمو توكل اع

 صرح و بات ؟ىرايشو» ا ىمأ
 تاكقدماب لثىأ صرف ورسمت

 ىوهااو صرحا خاسوأ

 | لهأ نم فرت ةظفرلا اذك سند اوزحسولا باونالا نعل
 «دسحو صرح ناهجردد غلا و دسم عار لدباناوج نازل ىونثم ةلفغلا اين

 0 ءابىأ لبلت مرتب ىسهاالالاعلا لاذ نمو (يغلا)
 ب الوكح ةياثلاو فطالا ضعي ءمار ةئحلاببس

 نركيا ده عت لع باغولاسا لم طيغال

 الا تايذنملا تاتا ا ؟نءصرملا
 ناكل ةريثكوةدئاز برغلاملاع نمتايذحلارا 9 [ىنلا) «بيع هنإلاءنيرد دام

 ةودم يك ةيرشدلاوان [ناكلواقرا,راؤنالا ض ءجواقر اش سعشلا صرف لم كلاسلا تل



 مم

 باجالو ىفارؤ بادحالو بيءالوهئلا ةفرعطر اهم ىأر غزي قلاملاع ىف داو الاهئةكسص
 ةيرشلا تاسوكم نمرونلاو ةمظلااذكض رالات اسوكع نمراْلاوبثلا تاك ذلاذورفاذلت
 ةسةىوسو وررآع !ىوسدحدراد.نأ » ىو ىو صلخ هتيرشب فاصرأ تباذو وعلا سهل نانالالسواذاوزعيملاو ص خمتلا به ةروننكيرلا ذاق بيعلاو زضفلارهظيررتلاب و
 دصقلا(زاغ )ةذجو فرط ءانعمىو زد ل (ىو )ذل سمتال(هرادن) وزب برطمدرع
 |رارسالاو ةيملالا فاعلا هذه (ىنعملا)عوجرلا ءانعس(زلي) بهذاءاذءمرمأ له( ىر)
 هسالخو ةانملاةل بوساملا برطملايتلاذصق ةيغبنا قلاده يدا صلخعو يتحرر هسق ٌةيخيول برطللحرلا ةسق فرط عجراردوصقلا بناج بهذا اهلقيا_الودحالةنايرلا
 + ىوزك فرط. ىو ىوسلا بح نم
 (هتسر) وطلاب: ولم :برارب)تراس(دش دنم (ىوزك ) ة:دحوللهيفءايلا (قرطم)
 ثقيثو برطلابةةوامدثماين اثرا برطموه (ىنعملا]هنوص نم (شزلوآزإ رهظوتنن
 نب لت شمووللا (َشياؤ) نم (ذا) مق دحتاربح ناج سوه شبا دسزو ه5 تارب ل دترمما يولق ترث ةيبعتالابخ هتامفن ص تروطو
 ناري حورلا لمع ناكف يطا هتوص نمو ربطت توشلاح اتتع ل ةلاريط ناك هتامسغن نمو (ينسملا) حورلا قع (ناب شوه) هنوس مك (بفدضززو) ناك ءانعم ى امم ةياكدس ءابلاعىدش) رئاط (تارب) بلقاوم (لد عراك يستلاو ان ارذيتوسلا ةمغنلايئبش
 (ىنعلا) م ةشرك هد ربع ساس 0 ا وهدم
 .خوا تشب لل ىرتشم بايذلانا ع راس احجا ل -عذاك ام دسعي تود: :ىأ ضوعبلا سامىأ هرفقو هز ع نم هحور ىزاب ايناغانعشراسو نامز هيلع اا

 أر وظااوهو ط-تمنزوىلع (تشن) مما ومع مثجريناو را ٠ مخ تش نوع
 ىلع (مجر) يجاوح (تاوببا) بوكلارهط(مخ تشب )للم (تومعه] رام(تثك)
 الاذواموعمبوكلاروظ ل ثءبرطلارهطراص (ىنسعلا) رثثل الك شمانعم (مدلان) «تبع

 تشزو شارعنا فيطازاو تشك 8 كم رفثت ا لكسش لثم هينيع ىلع هبح او برطأ
 ىأ شالب ائيشىرابالدح أدثعو ابق ادعى يطال برطلا كاد توصراسو (ونلا) ىراسيالا ديني دحأدنعو (سكنو) عيش (تشن) برطلا فا عجاديمخ نيلاو ةايحلازمءانعمىركرفسو (ازفداجثوس (زاوآ) م« سالب ىديزربن سك درو
 تكرفاودا »و 7 ةرهعرتنيالتأ ل اعلا ىف 4 ةمقالاث اع
 هبابشمايأ تناك ىلا كلت هنمغنو (ىنعملا) يهدشى رب ىرخزازاوججه هرهز
 أراها توصل سم هتوسرام هتخرضشةلامو كاملا ب رطم يهبل اةرهزلا !بكوكةطوبغم



 اا 7

 » دشن سوخان نادك شوخ نيمادك وخل ىرتشم هتلاىلالوسولا بلاطاب تو مرهلا
 هتاذوئدلاس فت ةيمسرواولاو دبتزو ىلع (دوخ) 22 قرانا فقسنما داب

 ")جبن(شوخان) رح (.ك )نس (شوخ) ماوةسا ادأ(نيمادك )

 اشورغمىأ اًسرفم نكي وه فةسىأرارع_ ةنور اهبق نكي لوه نسح ئثكأ (ىعلا)
 نام مدسكءزادوب « دو د-_هردنازي زر عزا اربغ غل ىوتثم الاء ضرالا  ءاطقام

 الإوأرو دسملا ف فرحالو ظفاري غ :نموه ىذلا*ايقصالا توسالا (ىنعلا) دو هزيم

 ,هاطاا مهسافنأ س كسع نمراص هنالرغتنالا غانةرهاطلا ةرداصلا مهنا نإ
 ايلا بلا بب يش فارئاهلارحر ساتر ةفن يالوارسا

 ةو ما_>الاةابحل ليقارسا ارا غن "*و فرد غب رمل بولقلا يدعو لبفارعسا

 مايل ارالاو يال ضارشلا ذقن سبل يارس .امنو حا 0

 نما هيك بنو تيدا تما عوردلات قورقلا ف ىم ماوعلارداسجالا نم وأ
 لع (ىنعلا) هللا فءانفلا ءاشعم (ىتسين) شا دا لخاد(فوردلا) ا

 مهولت نالدثم دوحوماندوجو“

 نو دووم نحن مهو نمو كر اكس هتميولقلا عيبمس ىماالا ب
 |عاطمو ةايحلاعبئماور اسف هتافصو هلاعسطبّةط اوال هللا ىف مسهوح دنع م

 ناك 0 نواب اهم انتلج يح تلا تايلمقلا

 هرازارا م هركن ىابرهك »ب ىمءايينالاايرو م الاضوفم مهل فرممتلاوسدتل اعسج
 نمد و ةرأ 'خمم نمر هر جنم لا فطاموه(ا روك ير اراروهوو مالا تذل

 بروك لماكلاناسأالا (ىتعما] لمالك محار ىعضوملا ىف (وا) بذاجلا
 رو .!انغمهيلخل اكل نان الااذك ْىملكب ذحت»اب رهكلا نا اكفركذو توم لك
 الاوؤاوذالان المالمل اكاللا لبةنمرسوماولاوىحو لك ةفوهو نيةشاعلا

 | نمل ءاكلانا_:الاربغ صلخ م هنالت ايا هل !ءاطموهو قاشعلا بولاق ىلع ضاغت

 00 ىوتشم لاف سلا ىلا عجرم دابعلا نيو للان ةطساووهو

 ءانعم (رتري) لولعت دأ (هكنوح) 0 عر كلب نم هر مسيري م فيعضو

 08 ,طملا نال (ىعلا] راس نعم (دشوت شك ) ريبك يش

 « ىسىدادّتلوءورمت تفك و ىوشم دحاوزيسخ فب ا
 ”ىةيطعأ برا. لاتو ىلاعت هللا ىلا عرضت اهجوت (ىنما (ىنلا) جىسخاا اخ ىدركا

 ماهديررو بيهعم إل ىوم ىساعلاريذأاعمبراياغطا تلعنوةل_هءوارمع

 ا هدارأوئَلا لم دايتءالا ىع (هديزدو) لاو ةزور تمن ركتزاب « لاس



 عمعل

 تيعس (ىنعلا) ةدحولل ىزور فون اطغلل ىتذركس ى ءابلاو هدحو ماكنا ةادأ(ما) ىصدلا
 بسك سينإل ىم ىت دوءامىمرةالفاموبونع لنا حارخو تلة ةن

 انا مويلابكربشلا نمىلس يل (ىنعملا) يماوننأك تزونرج ماهم معي
 روصو ل ر اكتم دخو ل دبع ىفال لحال ب رطلا ل اوهر 1

 مر« رك آب رتيناتسسروك ىوس « و هنلا دشو تشا دربال فح
 ءاالثاق هوك ةلام هبرابلاط بهذو هكدج لمح (ىنملا) راص نعيوأ بهذا ّ
 بناجاةسأتمو هراسبل | طراصو ههمهك:> لمحو أ هليدملا ةريسقم بناج ىلا فس

 «ايلةدريذب وكيت هوك © امشي باوحزا مسهاوخ تفك ف ىوتنم ةلي دم ارباسةم
 هلس ريىذلاربرحلا نع (ا مشي ربا) قا نم (قحزا) بلا (مهاوخ) لات (تفك)
 عج (اههلت) لبقب (هي) مركلاوفطالب (يوكبت) كامن لن (رك) كنملا لع
 هلال كنملا لج الري رمل! قح هللا نمبلملاالثات(ىدملا) في زلاوهو سرغلا ةدعات ىلع بلق |

 تايركو رايس دزالتجا» ىو. اهعيج بولا ةفي و فويزلا لبي همركو قطا كاع
 اريتكرافلا كنب يغىأ برضو (ىعلا) مدآنت ىروكر ودرك بلا كثج « دارس

 ارق ناب عرس س درب باوخ ف ىونثم ربق ىلع فوكو مقاس
 نأ ىأ ءيهذاإ شدرمونلا(باوخ) م7 عودؤ# اه ارث جو كثج ترس
 (اركتجو) انغلال1 لنج ) صاخ (تس) تطاق[ سحرا ورلارط[تاب خص)
 ه-ورربطو وللا ءذخأ (ىنعلا) طن (يسِحر رنا يئأَسلخأ (درك اهرل) ىنغللو
 جرو نراداز تدك وي ىمبنوندبلا سدح نمو أنغلاو د: 2 ,سدحلا نمصاخ

 (حثر) تدسبلانم (نئزا) قوثعم (دازآ ) «تاجىارصو هداسؤاه+رذ ٠ تاه
 ”ارمص ىو (ناج ىارعصر) اغيظنا سلا (هداس) أيندلا ىف (ىفاهجرد) اينالا (تاهج)بعت
 ءارصم ف و ايثدلاف ايثالا نحو بعت نمو هندبن ءموئلابي_.اتودكمراس (ىنعملا) حوبلا
 نموؤملا ة.حارشرللاو تولاوخ أونلان ا ىلع الزتعمر ايحنالا نعوا درشنم اذيظن اصل اخ حورلا
 هدحور ( واناج) مام ىدضا ع رك اجنيزدلك و ارجاناءارساجخآو اناجإل ىء
 ناكللا اذهىف (اجنيردلا) ناب فرح (ك)ىنغت (ناءارسإ) حورئاولاعوهو كاثح (اجغآ)
 ىفاملا اكمل «ابلا (ىهتلاع) طرشأ | ىنعمةةعفتم طرشلا ةادارك !نمةففخم (رك)
 قوكرتولو هو وأ سام ىغتحورلا اعف ىنغملاحو را (ىنعلا) ىل (ام)اوكرتواوعضو هانعم
 رار ىيغو ارنا تسع « راع وا نيد ءاجىدبشوخإل كع تاكللا اذه
 ءارصتلاه ذه ةناركسا- موك ةلاحعسرلا اذهققو مركللا انهىفىحورترسنال (ىنعلا)
 ةرثكلا ىلع لدن (رازو) محملا دنعرهز مسا هلالنالبيخالةيوستلاراعزالا ةرثك ةنأ اركسو

 اب هشأرعضوو

 .ةراغلاو



 4 ق هروخ ىرك- نادي دو بلف .٠ قدرا ىرعسابف وريف ىم ةيعجلاو ةبلغلاو

 ىدروخ ىف *ايلاو نسنا عداد ةندلا (بلإمدتلاوه 0

 سالو ةةشالمار اركس تاك الو م دخالو حانح الم ترفاساو و (

 ىوةيدللا قاوذالاوةيناحو رلاذئاذالاب

 هظابنالا ىلوه ةجملاغامدلا ءاسن 7 (ىنعلا) ىدرك ظنا

 انراناكةواركت» ول لوو أ شرع ناكسس عمركسما اوزك ذلابوستلا
 ءسا ميشا ىم ىلا, .نالاو لزلا غال شرعل!ناكسعم تلعذولو

 نيعلا طوبرماهانه هت مح تان نعالب الاعتبأ أرا [ىنللا) )« ى ديس ىف ناحترو

 ادروا 3 بللج امتحاالجورلا اعف هنالنثءالهيداراو
 بهذا عافاهنقي فل لصي ملاذا فراعملا نم تلال دئاال<ا ءيبنت اذه فو فكرش نماناحيرو

 ليةاوتوءرهظمراماذاالا نوكيالاونم ىلإ لوسولاامآو ام عفتنبالوةرغرغلات

 قرأ مل ىع نكن ىرخ أوان دهني لح الو تولال بة «ةراغتالا افاوتوةنا

 اذهل جورااو *وءالل بوسام ارمطلا ((ىنمأ 1 3 ءوبارشىفونانمع ٠ ل-ءعىابرد

 السار ضيفا دار راش يحس أ ماعلا

 هيلع بويأ اندبسىلاةبودنملا نيءاكفلرظنت اقر ةرخ آلا فو لل استدل ىف حورلل

 :ط ابا !ض ا سهالات م دعنا اسهنم هيرشي ل افغمو بارشمال_تاوةال سلا لطف .تىلعو

 انديعرك ذاو) ىلا عتهللالاق ص ةروسفةءآلاوةرا ,.هاطلا ضارمالا تممااهمهلاتءابو

 تاطيشاله بوما (باذعو) بوضي (بسابناطي .كاىتسم) ىنإب (قأ هرىداتذا بونأ

 اذ-ه) ليفتءامن ) برعغا (ضكرا) ىلامتدتنا عمابدأت

 ذف بزمذو لس غافهنم برشا (باريشو راب« ل-ةغيءام( لستم
 و خر, سرت نا ماشا اذه فو ىربكل ندا يضرلاقودنالج ىهت ئطابو

 لب مهتناهالزكيرل طبل لا اذ هنا لع لاهو «اضةلا ماك أ نا ,عاصضرلاو ءالبلا لور

 : ”قاويوكيولولم-خااس مر دبعلا منةبةرلخولبلا ىلع مهتاعاو مهتزعل
 |رظنيدي ءالرطن اذاهّلل ناكل رض كرا لوب ةراشالاو د وبرلا لالج ا 1 لابادااهنمو

 | نم ةلروطمهددس: نع ىذلا برام ا ىلاوذ' .ةاولا (ىسولالا قوألا از

 نانا !بوباودبك 3ك لذه بولا وسلا هلابك



 (مج)

 ن.بويأانديسنيعلاٌ بيس (ىنلا) منح رودوح اهغرزادش لاب ٠ قرغب
 : ل هر رم ثنم قرفملا لال دجرلا
 ةادأ نرحو عوجرلاو ةيانالاوةيوتلا اها مدارملا يهل عمار ريعشواوةيديسسأل ودين+
 أوهو ىلالا اعلا نمألا نوكسالةونلاوهل بنذالنا .؟هبنذ نم بئانلا ىوق ىلع ءيدشنا

 وني زوردو ديمكشرد حجرح ىدو]عردئوشمإل ىملأا ذواواذج ساو
 نم عسيالا كيفلا ل ْثرادتلاو مع اى ىوتثلا نا ضرخو نك لو (ينسا)

 تيارا يق احا نال ل يلغلاٌيشلاوهو رب ف١
 ىهلالالاعلا ت اطكورارسأ دفنت وتدغتل دادمرععالاوو انمي ةاداخل»
 ايكتاةنأ(س) معان عاثارإط ,ىتتزادر ه خا عارف سب ناعناو نيمزتاك ع
 (اربلد) قيشلاوهوتيردمألءابلا (قكنت) نم(زا )لا د 0 خارف)
 ءامهجلاو ضرالا كل: نا برطااذل اذ لاقو (ىنعملا) ةءطق ةعطتا انعم (خاش خاش) يباع
 أراؤنالانمبلقلاج رينمعلاطا!نال ةعطق :هطنىلتالع- امو ةيضنمةاسنالب نيعساولا
 ةيبيغلا فاعلا كل :ىسهل الا لاهااوهو توكسل !|رلاعنماهنوكةيتود .اللارارسالاو ةيهلالا
 ةرشىلف رشناو قلغنا قيضلا اذهل >الويه تضم دئالو ىنملا ماعلا اذهاهم يال

 (ىنعلا) يدرشك ارزابو ب سداتك ذأ هكر مازخ د 0
 لوب رملا لمع حانج ىنعي حانت م سر نك فرط ىذلا ىبغلا لاسلا انهو
 راو سهلا ملا ديق نم متشناو وا الا ماكل سنو "لصور ربو ةيوبث دلادوياأي
 42الى كيرالا كني امو

 نكمأولىأ ةظحللاعلا كلاذ ف سانل

 |ر وطول ىنءلا نركيف ىدبا و
 .نايتل ا االكىلعف سانا ريالا وماما ته تاكو لوب رطو اعلا اذه
 .نوكةلاسبرطلا

 ياي نيرا يسجل برطلا
 هدر دحتورس راغب زدوج ودمر ماط قك دما رمال
 ىرارطشا| تومريغ نموت كمة رع كنار عمطت الانالومرمسلوأ بر درطاحوراقأ
 رخو لدوصمتءل_ه>ال نكلءامتباابلطتالىسهلالا ماعلا ىف
 2يارخاد_هبنأن ايندلا اعل شماوبهذأ 2 بئامسملا ماكحالا
 روبل لامس ريس او ىسملالا لات اىلا* ب عئام ال حورلا



 ايركرك اج رطل ذاك 5
 ىأهحرر(ىنعلا) «وانآسءاوتخبد اضفردو وانا اخ ادزيم لوم لوم ىوتشم
 ناسح او دحر ءاضفو ترظتنار تةقوتىأ ىوم فوم ثب رش حورلا لاء فىأ امه برطلاا
 اتاي اررغ تاتا ام دب ررطلا قارغتسسا ةلاسفو ىلاهأهللا
 فئاولا لوق نيببع رمث يو تما هنةخ نانتسروك رد .«دد زمن أر لاما تهزارز نيدنح
 تهذلا نمارادةمالخ همام ىف رمعاتديسسلا

 ناوش باوخزا شب وخدك ان « / 34
 هدفت اقيالن اداكىحامؤير عان ديس ىل ءىلاعن قلل لاحأ نامزلا اذ ىف (ىنعملا) « تشاد
 متو( ىنعلا) م ٌتسيندوصعم ىفدأتفا بيغزنيا « تسيئدو وعم نيك داتفا بعد ىما
 رغ سرة! فرط نمىل ءةواذه لب ىل:دوهعمةداع سيل ونت ا اذهالثات بعشتلا ىفرمهان ديس
 قحزا شدماك يه« ديدباوخ شدرب باوخوداجنرس إل ىم ةمكلا نع اجراخالودو م
 قا نم ءانأ نابامانم ىأر اين دم لاع نع هبهذأ .وثلاواس أر عضو (ىنعملا) م ديف ٍشناجادن
 [تسنبا اديدوخ .تداوول ناره لسا ناديت[ ف ىرام «ادئلادلاذه-ورتموس اري
 بيصنو ظح ىأ ىؤر توصلك لس أو هءاينءادنلا لاذ (ىنعلا) يتسادسقابناو
 أوهادسااوىرهوملا لاقاد سابا ا!مكيعَو ىنؤلإلا٠ادزلا لاذ ةعيغللا ىف غن ءادئلاو
 ىلاعت نمل امش ايف ماكنملا ورأت سالو, ناكل ابا ىفكنوس لم ببذل
 ةنسلا ىوغ ىلع سانلا تملكست ملكت 1 7 هللا يل عاذاف طر ءكع سا ١!: مالكو
 لوك ىلا نبا «درك مهن «برغؤتزك قرارك الر ىو .لاقا ذملو قالا مال !قلفا
 ءادنلا الاذتمب برعلاو ميلا مه مهري غو سرملا اودركسلاو رتل (ىنعملا) باو
 حاورالاعميج ةر ىملالا مالكلاو تاغالا عسي مدتآ مهن ىأ ةفشالو نذا الب ىسهلالا
 توصالو فرحربغ نم ىسملالا باطلا مهءامةسا د رتل أ باطخ حاورالالاعيف
 مالكلا موفريصغايلو مب راوفرعا!ءوم وذ: لولو :رهاظا |ساوملا ةطساوريغنمهومهنق

 تسدرك مه م لرو تسكي > ابو كرت ىاج حدو خل كر ملي نيروك ذ
 مهلا مه (ثليجان) لم (ىاجإ الوام .اًءادأ 0 -

 اوعمب سن الاو نا لبنادولا مهو علاو كرثلا تاذو سفن ل_هثام (يعلا)

 اوداقناواوعاطاوتاداجلاو تانابكاو را الاوراصتالا «موةردوم وفد لو ىهلالاباطحلا
 اذ_هن.كسجاو اورذأو ثاأ عوج :ىمهلالا با طا مدكوذب عمولو مهمهف ىلع اد مهاوبقو
 ضارعاو رهوج هت دي ىم» ىوزا ىدره ف علب هللابنيذراعلا د: ءوطقن ل باطما
 نو مكب ربت لأ باطخ ىلاسعت هللا نءىأي ةظطلو سفن لك ىف( ىنعملا) ي تسهديدركم



 (مممح)

 2 زمان نويوكب ىا نو ىنعم دن ركنا ىلءضارعالاورهاولا نوكسنءادئلا اذ

 رهاظا ىفتأيإإ لولو (ىعللا) ي ىلبدشاب مدعز اناث ندمآ ه ىلو ناشي "هز ىلب ديآى غرك

 ارايتعالا ا ذمو ىلءلوةنوكي لات[ دوجوأل ضار ءالاورهاوملا" كن كلو ىلء 58

 انكم .اطنا ناأكو ديالا ىل !لزالا نءىل اولافءايشالا عج نا عتق ىل, نالئاةنويوكم |

 ةبسنلابليمتسلاوىغاملاو مكيربتسلأ باطالا ارياغمسبل كلان باطخو عطغتت ملةءاجالا

 نآونيح لكى نادجولا بابرأ ممن عا ديع»سيلشللا!نلو تأ ءادنو ناندمخا نو ميم

 الو فرظل ئدلاةفاضا لبق نم مكبر يت أ امضاو ةيعجلا ماقم ف ءمنوكلا لام مهضامنال

 دسحالا تو ةقيقملا ىف لب نامزالاو ضراو هلا نع ةهزتم ىلاعق هناذو عسجلا ماعم ىف اريغت

 نطابلاني عرهاذااو مودعمهدنءءاسملاو حابصلاوهيو جرد: ءادغو سمالاوىدمرس

 .هقتلانالبو مكيرمتل أ لوغي عمجل ا تال, ىلامت ءاليلب لوي بي ل اوهو

 :الا حاورالاو ةبهلالا ثاذهلا نيد لزالا ىف باوحلاو ل اؤثلاو تاذال تا د هو

 هدمأ اذا: بعجلاب طيترالةيئزملا نمرثأ ءيذكلالا نا ماداموتب رسنعلاءاسجألا قلعتلا
 ىوتم لاقاذمار باوجلاوعادثلا عوساو نامزلا ديق نم صلخت مس مك ةيعملاةطساوىلاعتأ

 .تلقام لكر (ىنملا) كلن د وذ 3 «االنسو بوج ئهك از عدكم
 موف فداشتءار نا عا ثلرم طبل فتوتال,اىأك نر آلا دس عمسا هنا ىفرذعاو رشا مهن نمأ

 ىقلاعتءدمع عسيالائثنمناو دوهثنع لوكاس! برلاب ا طلترامجاألاورامعمالا
 دشوبن|تءاجاكدنتخ اسريثم مانو لكلا ةَوبُمَخ امنوح هناننساناس ردا

 لاؤسرارهلا نآباحساو لوسرندينشو مشع, ىغ ظءو ماكت مارت ؛لرابم ىورلم دنت سس
 انةءامانال عنا اننا اس اذه يع رسنوتسايسو هيلع هللا ىلسطممباوُحجوأ

 هيامجأو هعاةساول هجورنإ ظعولا تفونلئاف ريثم لسو هيلع هللا ىف_ههلاوعضوتر
 ناكل اق زباجن .اورلافدوادوبأو ىراذلا تاو عذملل و «يلع هللا ىل_.ههياوجو هئينالأ

 تحاستزيتلا 4 عساف دصسلاىراوس مالت عنج ىلادنتسا بطخاذاىنلا
 نثتتاعفل هيلااههشو اهنخأ تح مالسلا هيلع لزنفإ .داكى تاه دشع بطعناك|

 نُ رك ذلا نم عمدت تناك ام ىلع تكيماللا هياعلاةترقتسا تكسي ىذلا ئصلا نأ
 ةيشمناو لاما ناب ناك ايس لا عييت جلا احلا ىلع الجل وأ لازتعالا برش ىف ناك

 هيفتوصلا كلاذ اخ هللاو روعش عدنا ىف سيل مالكلا لسهارثك | لاقوداي منال نعززامع

 جاورأ مهلاندع .ادامملاو تاسوتغلا ىف شلا لافرت ايحلاور ةعل ا ىطنال مزال نال ةزهم

 ناعالا عمات ,ط انحف ثكبل|لهأ د لكل انف دكلا لهأرمغ الاردا نع تناسب

 ىو لامفانالوموان ديس ىرج هيلعو انبط اخت قطنناسلب اهانمعمدقو فشكللارابخالاب

 ل0 لا
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 (عموز

 نءمدانملاعفحلا (ىنءلا) يلوقع بابراوصه زيجات لوسرر زا هناتح ساو

 هك ىوزك « طظعو سلجم نابمردإل ىملوتعلا بابرأ ل ئماث شح لعف لو رلار سه

 هدم ظفبتىتح نحونأ ظعولا سلم طسوولا ذك (ىنعملا) جي ناوجوريب همه تشكل

 ضرعاب نوتسدلانىه«حزك ة لوسرباعصاءدئامريردإل ىونثم نابشلاوخويشلا عميجج

 ٍضرعلاب عملا ن<يئثىأ نم نيبعضرب لا ىف لوسرلا باهسأث يقي (ىنعلا) «لوطو

 ماج تفك « انوتسىا ىغاوخ هج ربماغبب تذك ظ ىوتنم هذارطأ عمبج نم لوطلاو
 ئثىالو بلطتامعا الثا مو ء.لعهقا سى لان(ىنا) يي نوت دكت فارغا

تسم ول وتم امدكورئرا هكفارفن ,«مال هيلع هلاسحتلا 2
 نمزامدوبنم تد

 ىأ بااختركذ مدرْفمعراضم لف (ىتخات) عينت .هونريثمر سرب « ىتخأن

 ةناثلا نمتا ىلع دف كلدنسم ظءولاتقوانأ تنك( ىنماا)تأيه(ىتخاس) تيهذ

 ءةكسس وا دشءهنلا لوسرا,تأبهربثلا سأر ىلءوه دحو ماكنا ةادأ امهالكو ىنغون
 برغو قرش هأ هدناكى ةغارتكى هاوخ تفك إط ىمتيكبةلقارخإلأ نغ
 هنأ (دئنح) مظعتالارادشا مج ودوام (دئتك ) بلطت (يضاوخ)

 (ىسعملا)نولك ايءانءمذنروخ ةطسن فو نوغطقب ءانعم نزولا ةرورضل تةذحو
 م2 نوكستف كلهثلاوعدا ىأ لدغ ولك كاتي طتأ ابيع عذملا لسو هيلع هللا لس

م ءزاتورتان « دتكىورساث اع ناركأ, كى ترها رهأو نرششلا لهأ كلر سلك أب
 فا

 7 ةئمل ا ىف ةرخآلا ماو ةولاَعلا لاذ تنأنوكتوأ(ىنعلا) عدلان

 اونثبو_شافب ماك اَوَح نآتفك ل ىم انرطرشتا

 ه>و رهلا سد تغلام ةاملارصتومو قاشيمادىألا كاذبا عذملالاق (ىنعلا)

هو ىامأا كلرئداج عذجا ده لفاغاب عما ادم موال الابل اع
 وهو قابلاراتخ اوان فاو

 ١دنسباطتر افوالالالا تامل او ادلخت معنلا يف بتل عذملا نمنودان كستالو ةئملا

 لاقو ربتملا نم عذمجلل لزنهقالخ امرك مهتأن لو هيلع هللا لص لوسرلا نمالعأ

 او لبن أرشح ف نوكأ نا طرشبلاقو لبق لوغعلا بايداكرشمت
 ا ذلاذاو (ىنعلا) «نيدءويددركر شح مد موجات هزردلا درك فدازنوتستآ ف

 برلا فاطلا نراق عذج اذهو ةناا لخ ديو قاف دما موب هاف

 ازا م دئاوذجنا درياركرهىفا دبانإ ىو دك أورفعا نىك ناسنالا ةروهنتنأو

 اعدءانعم (دئارخي) قلافتاوه(نادزي) تنأ (قادب) م هتامراكوتاهجراكمم»

 هتطعل اهنا ءاعد نم لكم عت تح (ىنعملا) بئاعدرغمضام لعق (دام) عيجفانعم (همد)

 ىداسهلاهّللاو هبانخللوسولا الا هب ربح الوغ ثمراك لب قب واسال لاعراكع سيم ن ع

 0 ا سلا



 افكف]
 هلاك ملك (ىنعملا) علك زدشنورب وا ئارابتئان رابوراك نا دريز دشابارار هل ىم
 ره كلانهدجوءادع انلاكرانواين لا نع :رعم ناكىأ مهو لغشى أر ادو راك لانا نيم
 هيكناط ىوتثم قب رطلا اهانعمىناثا ارطشلا فرا,ناىلءامثدلا لغش نمج رخوةزاجاو

 أرارسأ ن مال نوكيالىذلا ل اذو( ىنمملا) مداج لاراب دصت دق قدا درارسازا دومئاروا
 لدز ف ىرادبرك 9 ىم داحلا نثحونناةدصمنوكيو لعفي موه هالو ءاطعمللا
 عيبسنمفداملا نينأ د دعي نا لو( علا ]) 4 قانتلماتسه؟سدن وكنانو كانورع
 . ىأى افن له أ 4نولوقب الىت-هبلق نم سيل قانولا لسح الح دابا
 نكناولو (ىنعلا) م نكنناىدوهدثك درتاوحرد ه نكس انافماوىدشنرك ف
 هناىاهلاوادود رمت ا داما مالكىأ اذهراصل نكسماتاملاعوتاغقاو تانابدلاوتادامملا
 هلوقرا صلو ادودمدوادىأو ىراضلا نم ىورملافب لا مالكملا تاكسلو ع سلا ف تداث
 نيالا .هغ لاقل مهب لشبإلا هو تدانرمغ ( هدم سيال ئمنمناو)ءارسالا ةروسيف ىلاعن
 1 َ .ارذ نم ةرذ لكل تدث أ ىلاعت هللا نا لعاذ .زهريف تى ىريكلا

 + ةلاوهو نوكلا نملابتوكبللاو دلك ت وكلمه د ىذلا ناحيسفأ
 'او) ىلاعت لوا دابحال
 ذنءةرذ لكل

 .ضرالاو

 ةمكسحلا قةوىلءتماعت هبا تةلعتا ل ةيلزألا ةدارالا نا 0 لوُغبأ
 لزالا ىف امدبالا ىلا نوكيف نكممأ راش, :دارالا قفو ىلع دبالا ىلا تارودةللاب ةدلزالا
 توكسامو (ئنلكت وكلم . ىذلا ناعف)لاقو هتنونيكديربامزمما ةهدو نعت ذر
 وكلن ءئدناك اا هبموقيتوكلمئدل نكي منولو مئاق هءئتلاوهامئدلا
 نمد[ هللا !نمصعةدرلا له ازشالابو لورغلا له أر ايتخ الاب( نوعجرتهيلاو) هتددق
 هنعسرخ أ ىذلاب تصف تاداملاو ه(تيب) هلوق دنع بز مهلا ىلع حرش فر مص نبا لاق
 هيؤطنت ام ةفراع ةراتخحقطنتف اكارداوان ألوان هللا قلخلب ليقو هءامةاادجالا
 لقب او: اي اهيف قلخ هللانا فعل دبل ةناف هئينأو عدنا نيح ف قيام اذاسما لديوأ
 قلخ مزاتسي الرف توصل !قلخ نا ىرعشالا با .ذمهظرا«بالوّناو ّنح ىتح فرشلاو

 هذ _.ونأو يح هنا هيلعةي عقلا نالطا نم لب هتب وصتن مةاسيحلا ذسخأنولات
 ص اذلو اهل لعلا مازلنا ةايإسانامزانسسي ىسفنلا مالكلاو ىرتعم ارك انا ىرعشالا
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 | ىونثم هيةنونعطي

 | ةدرد سمت اماكلاهذهتناكل هرارسابنوااها!نكرمأ ىلع نوةقاولا نكيولولو لومتنا



 معوبل

 ١ لال ءازنارازهدصو ىوتنم لهأ .ةاخل ا مزتتاماكهمزتلاف ىلا ةلم اعملو ءيلعهتلا لص |
 متالعلاوديلقتلا !لسءأ نمفولأ ةثام(ىنعملا) يي ناكر ىههو مين ةد:كنا « ناشنو
 ىونثم لاتاغهلو قب 00 زر مدرب اوت لودحشم دلو
 ديلقتنال (ىنعاا) متاتلا وربة جوت « ناثلالدت_ اودع نظاك »
 | ترم السن نأ ةل جابو نالااملاتءالؤهلالدتساو
 مسح كى هرث كس أ مبزءامو ىلاعتلاةديلةذلا
 0 الاذ(ىغلا) ركل :رسناروك هلج نيا كتفردو» تودناطش ندزيكلا
 هلا جيس .جوىأبق تاذاممل ل معالو اي > الممل لوغي ناي ةيشوم .كالدتسالثلر

 مهسو ر ىل-ء نوعي روعأا"الؤعتلس
 ىذااكق يفتلا لهأ ت املك ىف نوكسشي. :نل يلصاو

 هرص: لع دقو ءانب رنا كسصوا لودي ول دتسي
 نيعب ثوده اشي مهرو أ عميس ف مجنالما هولا ىف ككشمل نايك نوع اليخ ابأب ,أامأو

 3الى » ىرتشم الوموانديسلوةياذهلو ل وأت دعا تسب ريغ نم
 58 ءادتسملا ل رنوكت (ىتلا) يدوويكل

 فيكابشخ تناك اذا لالدتسالا لح رفات :
 فيك ناطيش اه بعالتب يقيلإ لَن باوتال اذه لا نما مف جلع يجب! ييسحي
 و ل رود نمز بط كارغإ ىونثم ىلامت هي ذايعلاو دا
 عونا اذرياقت تاماكلا ارخاوأ ى طندو ظلت ايأاسءانعم (سص) هس

 را ضو .ارميأو دصاشو قتلوا 3 3
 | قوكسرسدتموتات » امعدشاب امءانوبانىأب 0 راسو شسسوسولا
 اصعربغ نم ىلا لعرب الءركل اسم 4نوكتتاصع ىمعالا ل جر عىنعلا) ياس-روأ
 ةري_بلا ىمجرهاظا !لهأ دثسىأ ىصحا ىلعاسوكتموه طمبالى تح
 ا. ًأططت اىصح ىلع تو لك عميل انيقي هدفت الدل _>ر ىلع ىمعالا دةع!اكرك ذام ىلع دقعب
 جرس نآطاس تسي ارئدزها ه 2 ال هي ىوتتم لالضااو
 |لما) اًنيعمراص (رفظد2) ركسعل (ارديس) وه (وك) لايخ(فراو) لاذ(تك )
 |! لهاركسعلراص بك ارلا لاخلا لاذ (ىنعلا) نوكينم (تسيك ) نيدلالهال (ارنيد
 ووث هثع بان ن مو هللا لو .روهر بلا تاطل_باحتف نوكي نموها هارب «طوارغط نيالا
 ذانميعارب ءاضعالا رئاسةلزغم ءركسعو دوجولا نم يعل !ةلزنمب قولا عونل



 (عوم)

 هرركسصاناروك اسءاب جرئ مء:-و-ووناطي 2 اركم نءمهماخو مخاعأ ةطرو اوعةو
 اولسوي رطلااو ارولو اصعلابنايمعلا (ىنعلا) يدلاءديدنشورولخ ءانيرد» دناهديد
 شم مهنس م-هةوذو مهروط ىأرصبل اوديد_> قالا ظذح يف مكمل مهدو هدم

 قوكيلواو (ىعلا) ينآورحكخاددرمناروطتل+ « نارتو ىدل نا اني ةر وو
 لو سولا ىلع مهل ةردقال مهنال ب كلا هاين لا ىف ىمعلا ةلج ناك نطال-لاو رئاص ل اوذ ماعلا
 ٍسفنلادينموةل اول! ىفره اظل' ل هى بلءاينالانيطال بو ايلوالا الواىأ مه دوصقمل

 ىانتراتف ترامحصف « دوردو جاتك تاروك زإط ىوتم ةلالشلا فناطيشلاو
 ةادأنوتلارسكي (ىق) ةعفتموةدئاغ (دود) داصح (دورد) عرزلاوه (تشك) يدوس
 له نان ة.ئانالو ةر اجتالو ةرامالوداص- الو ةعارز نايمعلا نم قأيالو (ىنعلا) ىفأ
 ءاسنالل«ءابتابهروظتلبتادايعااراث 7 الوتاعاطلار م ةرهظرال هفغنو ىل_تولرهاظاا
  ىم لوي ا دهلو ىوهلا ىف هر مه رس ءةعاشع دتةيولو هاعو هلم ءىلء دمتعا نمو مئالخو

 ارهاظالهأإ (ىنمملا) منا:لالدسا بوح تسكشر دونا لاضفاو تدرك انو 01
 مكلالدت سااصع تناك م-مافلخي ناوأء-:حرو قحلا لا ضفا مكل نكيملوا

 (ىنملا) ليك اتيتاشدادرك اصعنا م ليكذزتآسايتدوبهحاسعتا و ىجةروسكم
 اهاطعأ م ولاهاطعأ نماسملا تو لئإل راما إي وج نو تسصتام ةءوغراا اعلا كلت

 اعت»سمأ اوعبطب ورئؤوملا ىف_هرانآلابمهلفعاس عب رهاظنا زهأ ل دتسسيا ىلا ارمسسبلا
 « قو لتحت ا ادشاص# نوح يم لاتإذهاورنلاو رتشما اوركتيل هاما مهاطعأ مو
 (اراسمنآ ) لاقلاو ليقلاوه( رق برحاوم (كَنحر يري رض ىا نكش درخ ار اصعد
 اسعتناك امل (ىنعملا)ىمجأاب ( ري رشىاز اهطفاهرسك ١ (نكشددرخ) اسعلا كتل
 دمتلاهازاو ام كسصرتا باقلا ىمعأ ا, لادجلاو ثحيااولاملاو ر.ةالابسسلال هسالا

 نأ و ديدمس يباب نايداداصعوا ف وثمن انحلاو كما !مرظنت ةربسيرصن اهشوع
 (نا)اسءىطعا (داداس#) ىلاهت هتعمج اررمعش (وا) 0

 (اصعتا )ىدمهدرشم بط اخت عسج ضام لمذ(ديدمآ) مادق (شيب) تح (ان) مكلا

 د (ديدز) ىلاهته-ل# (ىور) اضيأ (مه) بضغا'نم (مشعزا) اسعلاشلت
 :ًاوعبتتسايغلاو لالدت الا اصعىلاصتهلا مك اطعأ (ىتنلا)
 ليس لم لالدتسالا اصعب هءايلوومءايدنأ مب رش ىأ بضغلا نم اضرأ اصعلا كلني ىلاهنأ
 تانن ايمردارعنأب ديد ديردعأر 1 ةمل» 8 ىوتم مهوقيذ آف لادجلاو ثلا
 اذان تأ دسانركشفو دامتعاىأبو ملخ دلبعوراكى أب ىمعلا ةءاجاب (ينعلا) م د
 نيمري سر ىأ كيديدب ,نآلا ىف مكع ف ركمفو ل ىلءةرسساقلا مكاو قعد اورد

 هحور



 قب رطا !ىلءواوددتقا هبو مكطسولغ
 اتدنان مو نما بلان اوتعرهاظلا نان ةرهاظلا مولعلل اهب رغتا له سلوا

 دي د هترمص)رصن هدب عمامخ او سوكعمو ىبحأ سكع نه :نملا ,هاطلا
 "ريكو أنمادإلل و لدشرانالو هوان ديس نا امه .هلاتدرأن ان حوتذمو
 مآ لعق (ربك) دكرملا ليذ (وانماد) « ىصعزاديداهج مداكركسرد هه اسعماد
 ءائع.(تداد) ىلاعتهت عجار ريمشوانمو ناسللكنم ةبكرم (وك) كسأىأ
 أرسكي م نمهسيكسم (ديداوح) مالسلا هيلع مدكنأب (مداك) رظتا (ركنرم) كاطعأ
 نوكسبُ رظنلاوهو ديدوريتكتلا ديغتل هن ةحوتنللا «اهل او م[ذتساةادأ ةيسراسفغلا ملا
 الرا ىأدشرلا ليذئلسمأ (ىنعلا) اسعلانء(ىمعزا) ىأر ْىدىأ بيكر تلا اذه ينعم
 لمعلا اسع لاطعأ ىذفاوهىلا عن انفي رشلاعرشلا سماوأب ك سمتو ةيلمت علا لئالدلا
 هذهاب رفتالوامهل يقام ايصعلا نم ىأ ىىأماللا هيلع مدكتأب رظن او زيادلاو
 لالدتالااسع تناكف لك أمي رضالال ءزغتال ىلا لاقو ةيلقعلا ل الدلل دئسا ةريصشلا
 اجا مدن باب تنأو محرلا باوتلاوه هناءبامع هللا بانتق بات بتوعف نايصعلابةلد م
 .ءاكح ارثك نال لخ دم ةدعرشلا ماكتحالا ىف نظال سيل «نأيرلء او ىهلالا سماالل ابان
 نأف كلف ثكيادسثرملا ةطساوب صو ِهنلززءاوط عسناو ةيمهولا تافرصتلا لرتان لوغعلل
 | ىض فيل ذاك زلاو عب او اللاهوت الو كن كس الو بئاغلا ءاربالام كرب رشاملا
 هوشولا نءاوهئةيوو طو-الااو٠.ءار عمار ها طالع اهو ةبامل'اياوالا لم نك ل يءاوه
 توكسعالا نعمسما فدك ىوقتلا لاكن اسبلا اور وط زي ةرهاظلا ءاضعالالبسغبا

 دشاصع نوح ع اردحاوى :”وف ىمفورلالوسرلا تازيتم نا 2
 ىبومانديس قزم رظنا(ىن لامازرع ماهفتساةادأ (نوح) رع

 ةيح اصعلاتراص فيك ميل نلامتأو السلا لشفأءايننالا عبج ىلعوام حام دمعات

 مب * نيزح نيسازادبىراماصزاإط ىوتنم مو هياءهللا ىف هللا لو رب اره عذاماو
 | ءاثعمضاملعفةرعلاءابلا مشن (دي) اسعلا نه (اصعزا) م

 بيلا لام دانساولاهلاةداراو لاك ذ ةريتو ىلع نذزملا ىأ عادلا نم (نسا ازا) راس
 برضت (ةزح) تارمس مخ ىأبوالا: دحاو ةيونلاو حاصتلا ىف لاق (تدوي) ببسال

 توس نقولا نم ىأ نيث> عذملا نمو ةيحاسعلا مرام (ىنعما) نيدلا لجال
 نوك نا ضرتعماب لوب هلك يدلا لال موي ل كت افوأ ةسمخ ىف تأ م سدخ



 .) النااه انعم (هنرك 4

 ماو (ىنعلا) ىشانلانب اكمل «ابلا (ىدب) ماه
 تناكىممةيار دما درسجم لسحت لد لولا < #فااخعربغة قي رطلا لاوحأ و عب رمشلا ةذف نكست
 مم ايكو تةزشملا تضنقا لما! دب نملاهتماأ ذه نأ ركل رعما ذكرا دم ىلا ةجاحلا

1 

 يل ا ل ل 1 دس 6 يكادقاو لح < دعم
 /ناكأم لك( ىف ا) جي دمو رزج ىفهزتعم نآس ىف ةروخ سلم تساوةممةحر إل ىو لاق
 5 0 0 ريغ نءوةزعمناسرمدغ : نم ل مهلا كردأ الوغعمأ

 5 0 . لكس يلق ف ءرطتاو ةْوبثلان دعم رم
 تادامجلا قطن نالربدم لكروغنمو ليم لك لوبشم ىلن ليفة ءريسغر كمي رط ىدسجحالا
 ىلءفثاد_ولاو دوهثلاوثابعلاو فك! الب ةسيسارغلاو لقعلابلعبال تانآبتلا عيستو
 اج! هود الو بانو ةئادا سندا إ# 20[ ولرغي ناني دمتعملا نيقدا ما! نيةموثلا
 زادت ديمررد رازج رده ددووودمدآ مد زا نا: بكم قيتكم الو ء هللا ىلصددا سم ىفعهنع
 فوخو دسأا نمرساوكسلا عابسلاو نيطاتكلا بوكو نما زكسص ( ىنءملا) مدح
 عيبسلاددلا نمو ناط _كااودلا نموازملا نإ لع عا[ اورئا را ىلا اوزةررسضلا
 كم ةلاشلا قرغلا نمتياوغلا باورأورافكلا نم دا ءاصعا ذكر ارغلا نديم نمو
 تازمممفوخ نماضيأ(ىنعلا) ما ًايكريزتار ركش مم دثكرمم هن آسناتارقممب رم
 هدام نكسلو شيشحلا) 0و اعلا تشب ,نوركتملابصصايننالا

 شيئحلا هايم ىه ىلا ةلملابلا مههاذمو ةعدطلا سابلت تن

 سرمانبان لو ىمد اي صل 'فوخن نب الرا انا ناي صدا

 زا اوهرل امة نزؤىء(بالق)
 ذلاو بهذلاربغوهو(» ذ(نآ) نع (رنوالاوفئالب سرفلا مات فدع
 ,روزلا"الؤهر (ىنعملا) هوفح ( 510 رزقا صاسرلاو ماض
 كيو ةضفلا هواط هور ا دمتلا



 ةيلطللا دوقتلاك ع رمتو ديون موظفا اره اطتنو روزللا
 دع ةرمت همامولع تناك لو مهم اريغ نع اهنوكل هتغافاو نأ الا ةفْشةشو دوصلاو
 عرصي لك | نالناويزلاوهو عرصلار زب هسخاد ىذلازبطناك مط اوكأ انوكسا نيقداصلا
 بد نئارااايندللا لهأو سال -ةلاو هاما نءنيروزملا٠الؤج مالك اذك طقس و
 هرسسمتلا صدق هنأكل أن ىندابؤداصلا سوا ءابعب ع رشال ف اا ىلج لرش ىدملاوةمتللا
 ارذلك كتالورذكلا ىخأو ةروهلاب و دص نكن كت الوركم اك ت از عم اباق دصم نك لوب
 ديرم» ه ديزمدابفءرعرار سافل ىرش» تاهشلااهيف سدو التر وز نك كتالوافرمع

 قماكشيىأ افنبرشيت ةىأ رامى .اذلل سيل (ىنعلا) مدن مهرب
 هعجو قا نيدملا رمش | سنو هنالةياةعل !لئالدلابهركشو هلهأ ثحابم وفي.

 558 تادامحلاعيسركتم .ىق-لقلا نالو ةءب رمشلا فيس. ءالعلا هلثقو يال تماطاتفع
 دانج هلجروهدي(يتهلا) يي وانامرفردودناديوك حره « وا ناجوداسجوا ىابو تسد ولي
 ىهو ند سيلا ةربدم منال ورلا ىأ اه مأ ىف لحرلاو ديلا امهر نانمالا هلومتام لك هحورو
 'امضءيو نا_للاك لالا نأ لب وضع نادنالاءاضعأ ىنطنىنءاسندملا فر دامتلاة هللا ا ىعأ نم
 | دكهجركنابزاب# ىوشم نكلودامحلا قطن ءاضبأ رداتاضءالارثا_ك ىلاحلا نامل
 مهتساأب نوركنملا عضو ولو (ىعلاو تتم ذيب ىهاوكن اشاهايو تسد ودل تملا
 .ةلام_لاعف أ ىلع ةداهش ميطعت مهلبالأو ملييدبأ نكل امنا عيبسناو هركسأ نأ. ةمهت
 دهشتو مهديأ انملكتو مههاوذا ىلع حَبَوَبلا] ىلاسمذ ودب سب ةروسىفانيرانرمخأ ا ذمو
 بااغلاو ب زكا ءاوفالا كت سل اها طنالجيرتكتلا نيد مغلاق (نوبكراؤلكا ج ممل حرأ
 لستر ماوذالا لأ تالف مسوقدس نعيد املا لاسي ةمارغلا موبو قدصلا ءاضعالا ىلع
 ةراتو نا ا._.صعلا ةراثة| هدلا ىلعو مهل: در ..را تسعلا ىل «ءاضعءالاةدا :اًضعالا
 وكت درهم رات ندمان مد لسو ءءلع هنا ىلهريمغي هز كمراهطاناس» تاسحالا
 ناسىلاذه موا تلاسرو لسو يلع هل لسد :-نداد ىهاوكو ىله>
 هداهتاو تايس> هدي فو ةنعالا هيلع مج ىفأ“ حل ةزمتملا سو هر هللا ىلس لوسرل ارا هملا

 لوو فكرها هنو ىرتشم لو -باعمنلا سلو رهاب تايصصلا لسوعيلع هللايل
 ىنلءاجغا مىنأف ةراخ ل هج نأ بف ناك (ىنءلا) عب دوز تسدج نياوكبدمحا ى تفك دوا
 قوسررا 9 5 ةل معه نوكيام لثىدي ىف ىذل!!ذنهدجحأ اب لاقو ملسو هيا علا ىلسسم
 اتداسالوسر تنكنا (ىتسعلا) ينامسا رز ارز ىرادرم توج ه نا مدمرد تسيح

 أراتلاو ةدلعار وكلما اع نع ءاعسإا نءاريخ كمت كنا املك ىف فوه ىد انو



 أ (نود) م تسارو محام

 (!) كرركيامانعم (تسأمج) لي قره ىذلا
 نت اسو [تسارو) قحن

 (مدد) «تسرتردات تازاودكركت فك ه تب 1
 لاقت بعأوردنأ قاتتاا ذه لهجوبأ لاق (ىتعلا) ليشفت# دأ (تسن) ىفاستا انعم
 !هتاذمواعلاناء'مبمعأو ردف !هل قطن الىذلا قاطنا نمملا سو هيلع هقا ىف لوسرلا

 ثنسرايرهوأتثمنارمزا ف ىوتشم مالكلا|دهف مهو أل قره ذل اذاهنع مصغب

 لوقف تعرشر هسة مطق لكمتك ع مح طسو ن» (ىنملا ) يكترد قدم[ فك تداهترد «
 دار هوك« 60 كال 0 00

 [للالودردحأاهلوتو ءوهتلالاءردتمعبالكذفا رهوطاوع ( رهرك) تست لوسر
 هللاالا هلا اللام له ىفأ ف كى ىذملا ىبءاسا لاذ (ىنعا |) ضام لعق: ١ (تغس)

 ىلء اراك! الاد ادزا !لوسر دسم هاالا هلاال يلاءنئأ بمتث هللا

 ىوتم انالوموان ديسلاقا ذولي و سولاف ارز ةهنلا لمحت نمو ىوذل

 راين (وحلا) يجرللا تستمر هيا رلعو اتهام هو
 كلت برش هيلف !فوهيضف نمهقالوسر د« هنا آلآةالداوةو هواه ىصحلا نمل وح

 ةرسارنارحاس ه زدرح او لتسزوتالا وي وشم ضرالا ىلءراجحالا
 عع .» ىونشم مهسأر جاتو ةرصحلل سيئر تنأو نركب الوخارح اسلم لانو (ينعلا)

 هنال لهج نأ قرقىلءبارتلا (ىنعلا) منيب كلاخدمآسيلباوا 2ح 6 نيملوب 0

 نو منافوه ىذا لها رن سب اى بانل نار سبا تنأءتيهوانيءلورومأ راسم
 .ام هنا ىلس هللا لوسر ةيرم ار ظن لهحوأأ اذك طف ةكالملا عمل دصسي لف هت وبارثلا

 7 4 هن ةيخط مرفم تناحوراتغتتاب
 رب ميدادزاوأ فتاه هضاوااب هلم

 دركز ابل ىونشم هلع للاى با طملنا نم نيئموئاارممال اهلا «فتهىألا لاذ

 لام عمساو عسجرا (ىيعملا) هر آظتازبراطم تدك جاع هن ازو راد جوك ب رطملاحو

 أ باطل ق الفني رطضملا بيا الئاقراظتنالا نمازحاعراس برطملاثالبرطملا
 : « ب6 ىلع اررع صدم كابو 5 0 افزع

 ىأ ةجاملا نمانديعرتشادمت رمعايو هو ىلاعت ىلا نءرمعلءادنلاىأ (ىتعملا) هي رخزاب
 32 ب ٠ وا جا طش ك١ نحال سا



 5 قفل

 هحربر# ىاوإ ىونم ربأةملافرطل بهذاو تن ثلمدق بوذا رتخحو صاع دعانا (ىنعملا)

 ةظفلو ندي هح نم ىعأ لعف (هجب) يماق هثكردراس د دصتقه ٠ ماعلالاتنءز

 مةرمعاب (ىنعملا) عضءانعمر هال مف نرنلارسكب (هن) مقءانعم مالكا نيل دئازرب

 ادا بط ىمهغك ىف اهعض مال ىلعر اني دةئامعبس سانلا ةءاع لام تدم نمو روغلا ىلع

 برطلاىأهءادق (واشيب) ب رادرو دعم تونك نانسي ردتنإا مرات رامون كاك

 كن مة بكس ع (ىاك) ةدودعملارتاتدلاىأ اهمدق انعمرم ذاع خأ لا هريدقت (ر)

 نبا)لوبءوراةعىن««(رابتخالاتل (ارام) باطلا: ادأ ١) ءادئلاةادأ ى او نايبال

 ٍِ اذالث(ىنعملا )[رذعاو(رادروذعم)نآلا(نوتك) (ناتس) راد اذه (ردق

 نآلا لوب هور انت دعانا ث نأ اذلهاب ىل-تلادحو ىلع قولا هذاومءادقاهم دة ةدردملا

 اجرغ ٠ اهمشإرب ارجزاردق نازل ىوشم البت ناك ولوانرذعاو بهالا مرا دل اذهذخ
 ميو فرصس انهفرمماري للان ءلحالرا دا ذه (ىنعملا] جباسإ

 ايناعأت « تسحر "اوت ديه نازرمع سبط ىوتثمانيلم كلحا

 كالت لجأل هطسولىت> ماقتوصلا كلا ذةيبه نمر .ركذامدهد(ىنءلا) يت سدب تم دش نيارهب

 ىوسإلا كم رشابواءلعراسىأ ابئاغادرفبا دامالعف تس وسسح نوكيف طب رقءدلا

 روك )فرح (ىوس) «ودبو تسلا :تاودتايمهلغن ردو ورداهنب رمع تاتسروك
 (تاود) سيكملا (تايمهز هطااسجم (لخك ردا وسو( ور) عضو (داهنب) رباشلا(تانس

 | رمان ديسمضو (ىعلا] بلطلاوهوردسل يع غلا طا مشن(وجوت سجردإ اع .

 سيك ىةعو ومراد ةن امهلتسمطت قوام بلطلا قاعرسس اه تورباسقملا بناج

 فارما (ىننا) يىسك ناد شراي نارغ ه ىسدشةاودنان درك درك » ىرم
 جيلا كلا ذرب غادسأ لانه ريل« ىسوىذلا مرتحلا دبعلا ستي اريثكو دعب راصربامملا

 لاق(ىنعملا) 4 ديدواربب ناريغو تك «دئام و دود» رآرز هدو

 شقي عرسأةصمريغ هربغ لب اذه نكيول هيتيسو ىذه صل خلا دبعا
 هدئبارامدوءرقوحاستل ظ ىوشم اد» أر ولعشلا الاذرمغو بعتلاة.اغ وراس تح هيلع

 فا -دارملا دبعلا دبعوه هيرومأللا لاتر(ىنءملا] يك تسدا» .رقو هنسي اوف اصوت

 (ينهلا) ماذب> نابي رس ىأ ال بح واد دم دوب 5 ءرعب ل ىوذلا كرامءولوبممو

 /نااندنعمخاو) هلوقبنياوبغلا نعرب_+أهللا نال هلالا لويقم دو تحب ىتم برام ميلا

 نوكي الو نّواتْلا نم وغلا ىموةرودكلا نم اربالممسا*اةصلاو(رايخالانيذطصملا

 اديءنوكي فيك ب رطلال آب دوتاااذهر ةعنانملا .< هنرفزرم اغا !لرالالاءام سلا

 هنامتايفاس امثال لعجت املا ىساسعلكفطلأو كلن>أ امنت رس نماياذبحاقت الاتداص



 مودل

 2 .؟بناتسروك درقركمدرابإط ىو «صدقتلا كرني ءامقه الا لال هذع هللا ىذرأ
 ىذا عببملا ةريشيرانافارالارادهرخلاةس( نا م تدددز ىركشرشتا
 أ رادو عت د كصرو فارطلأ ىنعم نيعشو أ ىف فاكلارسكيدركن اىلعءارههلا نارط أراد
 أ نشورل»تاطردتفك تتربع كش نشا نيديتوح اف قوم ءارمصلا ىه تشدو
 هلل ىذر لت نكي يشل ريغ انهنأب يقي رهاندب كرا ام (ىنلا) «تسيس
 دصاوادما ل ىونثم ىربغمهنرعب الو ايلوأ ىو ىلءاربثك ءىذم بلف ةلظل | ىف دخويا
 .ةررمانديس لا (ىدملا) م تسحرمو ودان هسطعرمترب » تسشأ بدأ
 :نم برطاازجلاو اهسطمةطعر مان ديس ىلع عفو ىلا هفاريدغتب وراقوو بدأ ام
 تديز]ردرك تفرمزع « تفكشر شا دامددار رع صال ىوشم ظعبتساو قام ةسطعلا
 باهذلا لءمزعو بعتلا فقبو هنعهشاىغرر ماندي سىأر (ينسملا) يترك
 قكتحرب ربستم « دادوزا  ادخ نار دنفك قف وثم نافجرلاهكسم هفوخ نمو
 ىلع عفو بستحلا نان ءاوتلالا لل ارءاطملاّ لستم براي هسفن فلاقو (ىنسعللا) جات
 2 .متناو لدعلا هراعشر عب ريا مراثدىذلاب_ةفايدارأو برطميش

 .درزىورورآبر شارو ادبد“ه دركربب أحر دارت نوح
 رت« شغل رم سد اف فر مجول غهبوالاتء ار برطلا حشا هحول
 (تكر رفنت دياي ميس) 4لتر قبلا ا
 تينأ سا نمل ىفافرسفاتالو.و فاتالترآملل عشنا لايم ديس (ىنعملا) كاىفا
 8 .و ىو .تاراشمااب
 ىرومب وهو نيشفي نمش بن ف ىوشم ىلو>ول مشاعر لعج ىب>كةلخ قلاسألا دم مك
 ينعدعيتالىأ رصف لمفتالو ىادقدعتا (ىعملا ب زار لاسفازامي وكت سوكنات و زاع

 جدزا فوح «ثدسري ى داك ىتمالسو 9 ىم رسلاولاسب# !! نم لوخأ كلنذ
 ةنحغا نم (حيرر ,زا)تنأ فيكءانم (قوح) ل نءلأسي ءانعم(تدسري) م تدع ىنناممو
 (ىنملا) باطملاةادا"تااودحالب انعم (تدعب) سرغلا: دعاف ىلع معمسج (نامجو]
 ل .امالءوه ىذلاسعتلا نمتمأ فيك كتءلأسيإ وليلء يب ىلاعت ملا
 (ىعلا) ياسا زابدارتيان جرخ .٠ 1م مشي بادن ةضارت لن لل ىو .تحالب ىح
 ىجان+ىل اديلععجراو فر ساو نآلا هضيقارير خلا نو قدريزان لاو ءةضارفمك كلا ذه
 ادأ نوج) ي ديبط ىدوخرو ديراخ م تسدو دينار نبا نو تشكن أ اذررب»
 |برطلا غيشلا ىنعملا) ب رطضا(ديبط ىث) هسفن ىو (دوخربو) هيدي ىلع ض# .ىشسد)
 اذهلبق هدم ةردا هلا ىصاعملا نمو هب دي ىلع ضعو فجر هنلاميحو هئ اي ةَدسنسا اذهمعسامل
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 ةراصيد شبا عرشزا كس« ربظاى ا دخ ىاكدز ىكلناب ىوتماب رططمهسفن لعرأص
 :نم 4ةنالوريظ فال نءاب براي الثاةحاص امراص|هشبآ ) د ابا عنب( س] ب:

 3و ىواث مناك ةرثكن

 0 9 كين( فهل) ا
 :هدوو ىأ ت ىونثم اراغءاعطما ءاعحو ضرالا ىلع هنرط#ل
 كر فرك بها( 4 12د
 ميورونرىا « لاسد اضع نمنوخ دروع ىاإل كم مةتملا وي رطلا نع ىف رورلاةءطاق

 ىلع فرسم لكنأ ةسسحلاو لاكلا بح اسوأ ىسملالا برغل لاك ى أد وساىهحولاكلا مات فان نمايو ىرمع تفلت أ أ ةةسنيعبس حمد تبرعت ن ماي( ىنسعملا ) :
 ىادخىاوط ىوتثملوغيف هريىلا عرشتي هفته بساحسو هبناعم دعبالؤأ مدئاذاهسغن
 ءافولاو ءاطءلابفوسولاتنأهللاب (ىدلا) بام بردمتةررمرب نك محز و اواي ىاطماب
 سك نازاىزورره 5يرع قحدادإل ىو ءاغاونايسعلا ف بهذىذاارمءلامحبا
 ةميقدح [لهالرمعلا اذن مموي لكناياززيع هللا ىطعا (ىنعلا) نآوجرد نك تم ديادن
 ك0 2004 هوك لاح هدم سفن ةميقالورمعلا لاذ
 ازيزلارملا كاذراسفناسفنىرمب كفرسر حرم (ىعلا) جدر ردو لس مديمدرد
 هنود ميلاو لاع هنو تيب :زلانبرطا اهل ؟راترأن منارتوامهر ملاورزلاف «لتلمل تدقتىذلا
 ذ ما رعئاذ_هوبترظ 1 معك راو ب تئلارتولا ما ناهربلا لاق لزان
 دري وهردايزكمآ » ىوتثم اغسأتمبرطملاناأنءلاتاذ-هاو اراودأ ف هرمع
 اةعءار ظذا نات قارعلا ماسقمىركذن نم*؟(ىنعلا) تارت ماما تفر م قارم
 | ضي رعاضإ أ ءيفر كلذربغو برعو مهعو ارم ماء لاقي ىشع 1 ::!تاماقملاو مامملاهانعم

 هن طوظلونادابلا ةيؤرا لب دا سم ليصحتل الو يلع بلطلال ىأةدن
 نادليلاو ةيمولاتاماغملا رودنءركذاممىلاغتشابعب وينال ارطكلاىف لاق اذءاو

 تقول الاذناف ندبلا نم حورلاج ورخوهو قارغلا سغن راسم ىرملاخ نم بهذة ءوئتلا
 لبق ةيونلا اسنقزراو تيرا تاركس اشياء لهس مهلا سم ىأو مسن قولا هنرضح نا لمع
 (ىاو) درع لدنم لدتشكد شلش و درخدنكفا اييزاكرزك ىو ىودم ترغلا
 تاماقملانءماشممسا (درخ د سئكفاريزإ ةذاطالاءانعم (ٌرت) نم ىنعمب ( زك) ةكىنعم
 ماكستلا اًةادأ أ(نم) بلغلا(لد) عرزلاو# فاكدلارمكب (تنك) ادارام(مششادخ)
 «:«يلقعرز راس درخدنكفارزءاقم ةرارطو ةفاطل نم ءآ (ىعملا] بلعلا تام(درعلد)



 وأ نمهسبلف عر اكف ماقلا الاذب لاغتشالاو ليما ةط-اويهتسوسيدارأو اسباب
 ناوراك هراهجو تسينازاوازكىادإل ىونثم ىسولالا ض.ةلاو ثادابعلاو تاعاطلا

 ببي نيرشعلاوةعبرالا بعثلا ءذه توس نم +1 (ىعملا )مب رآْدش ع سو تشك
 ىسأو لاسولا ةعكب كر بهذ ىأ تاوالبراهلا راسو بكر لاب هذ مهب 9

 .ةىدي ىف قباموسغتلا ىوه ىف «ةعيسش ىذلا تادابعلاو تاعاطلاتتو ثافو ةاياارامن

 سك ريف رهاوخدادوءاوخ داررخنزادارتادخ ىاه ىرت.لاقادهنو لاهتالاو عرضتلا
 (ىنعلا) عمشتلا بلاط (هاوخ دانرخإلادكوتلا دعلا بلآ ءانعم(ءاوخداد) م هاوشدادنيز

 نم ةثاغتسا ل :مباملاةاصعلا ع رضنونينأ بلاطابو ءاعداذا عادلا ءاعد

 |ةلادعلاةلادعلا ةيلاهل ىسمةربغل بلطأ لو ىسةت[ةلادع بلطاو 3

 ىونثم ملعأ ىناالريغا مى مانع ىلع دح اردن الان ةريغالاهم ال لاو سدح أ ند

 دجأالفا (ىنمملا) رتل رن عنيزارا ناز ه ركمزحما نىك زادوخدادإلا
 «راىمدك وف ىمىنمى برخأ ىفاعت ً

 اوج مد ارو سه ارم مدد
 (ىو زاز/ةينانالا وعواينع زو ىلع (ىنم) بيرق

 ادأ (وج) لست (ارو) هلم( سب )ص فنا
 : ال[ رج)ةوسكو 16 ([)ثراس

 سنن مانت ىلاصتا
 و ىلا عت ءريغنمال هثماهارأف ىنذتو موهوملا ىدو>و

 واوا تاومحهط ىرتثم لاصولا تنث ئاملا عفت
 ظنت هاا اكيطميو كل بهذماذدعب راصىذلا لا :لثم (ىتعلل) ةي
 :11ىق هناف هرعسغ ىتغل ر ظنت لي ىلا هتهمعنلرظات الىأ ةقيقملا هدارأ أوثلبلاج

 ىدرع و رإملانردرهيرد» مهو ىونل نوكيا. نهرطظالا اذهو كل ىلملاو ككياع
 .الاوءاكبلا ىف برطلا انك (ىنعملا) ب واهلاس نيدئح مرج

 9 ةعللاىةرر عن دم ادإك »الاملاء ذه ؤرمعا آر

 برطل رات ء: هللا ىشر رمان ديس عاجر' ناس ىف اذه يي تساوى 8قارغتسا ماغي
 يلاعتهقاف انءلاورك_ا!مامت.هنان و ارغتسالا مانا ةمئانالاو دوحولا مام ةنانءاكبلا مام نم
 دايعل اماما وتلا دعبعودرلا بحاولا ناف

 لان (ىنلا) ي«وئدابتعيل مه
 اناذهوأو تك ذامعميمج ارت أ تاب جاولاو وحر ئأاوهاضيأ ما



 ذقلا

 نيعرذكير ةبئارااروئفطرو ةيهغنلا لرد ى اوءدبهناف تقولا عممبشت نمةصاسختاةوتو تلا
 ةيرثلا كاتالع رمت قل! نوداسءةيونا !ماسقمملا الابالا وتلا مام مالو ةبعسلا

 هاك ىرايشه كت 2 ىوتثم العلا كنز
 لاقي رط قوصتلانالرخآىنب رط ىهلالا قشعلا,افلا ب رط (ىنعلل) يي ثسركيد
 نامزلاب دي غتناو نامزي ديم مرمغ ثقولا نبا نوكمبت أ 4 بني ا ىو هلا تالرخآ بنذمتلا ىف
 .اةيغيوهو هدو>ولرظان اشعل ابهذم و الرادتلانالدتثوعاش

 5 يلءاونمتاللف) هبببحلاباطخ هللالاقنانتمالا ةُحاراهف ةيولارك ذو دوت

 ته ادخ هدر, تلبعتسو ىفانإ# ىم لاقاذهلو (نامعاللك اذه نا مكيلغ يمهل

 | ىنامااركصذ نم اه هنيباه كل بغتسا او ىناملا (ىنعملا) « ىضمامدايز ىراب ه

 ب فوحو دره ن زا ىثابهركرب « قادر عزردلا شن ٍظ ىم دوومهدوجوب زبغتملاو
 لكي ىملالاقدعلاو دبحوتااران برشا (ىنعلا) ةدنعلا ىهءارلاو فاكلارسكت (مرك)

 اذه نء"ىلا لثمدغ_ءلايأولمنوكتىتمىتحارحاقوتعم نكر لبغتسا او ىذاملا نمدحاو

 نيشنمم «تسنزارمهدوبقايمرك ان ىوتم دقعتتامهرك دبلن
 ا يف دعلا تءادام (يعلا) يت اوكوبلتا

 لبغتلاو ىنالاركذيف ادعم مادإك“ي تكي فإٌكنإلا دوحولا اذ تو.دلاوةشلا كلذ

 امالا حورلا فا الا دوجرولا لق شح ا غفاستلا عمرسس بح اس نوكيال

 ردهاش تو بابلا كل يلص نعي ىلوأ بح ىف قرغتساو قيمة تمار ىذا اراكفأ قرحأذ صالملا

 لا نماريبخ نوكيىناثلان الدم ناوهو باطما عهستو ةيهلالا ثايلستتلا
 .غلاءانغلالاكو موهوملا

 ارانب

 انراقمسيلو ايح اهموهسيأ

 تدرأ نااذها

 نوح كم هللاالا ناطل دنعهلاالضارغعةرشلا طئاوررب

 برطماكناال (ىنعلا) يىدرخ!مهىدماءاضدرح ٠ ىدم وطب دون قول
 ئثلا لوح فاط ىرهوملا لاق فوط بد د وأ عونب ايست كمواب دنرما

 قرب اطغللفوالا فوط ىفءايلاو دحارىنمعءاك ف اطتساو فو اطتوانانوطوافوط فوطا
 نيكسا اللاب اخر مان ديس ن أل نع لو ياك لعاف مسا ىدترمر

 كلنا الف باوث فاوطا !تافام ىلع ف -[:11براطملا ة.ةيسمف مهنيذلا
 !ءانملاةسئرلل سلا ذاك!!! ذكى هاالابرغلا نم هبه رسمت

 لدوحر تيقتاذات ةددحيلارس بو لدوحو د ممحلاءردقتفي .
 5 انك زاومب ون « ربخ ف ءدرخراتاهربخ ى اإل ىوتنم ديجوتلا

 ل ىرام . هو



 كلف
 م موهولا دوحولا ةيفوعب كرابخأ ىأش اهريخ ستكم ةينان لابو فناطةيرشلا

 : اول وتورشلاا ورم لاورفعا قلاخو رنا ىطم ءوهو هدريخ نمريخ البن
 قرط نأ ,طاوحلا ىبت هللا ف ءاثغلاو بناملا نامسسن

 ىف لماكلا نا _نالا ف ىليخلا مب ركلادبعلاق دوجولا نمرعك أ بن ذ لهودوجولا ةبقب نم
 نم ئداالو تاةصالالو ءام- الل سيل ىفاذلعت نع .ابعتيدسحالا لت ماما بابلا
 ارصا مسا ىهذروهط هيفا جئارثؤم
 5 اذا ثلشم مت أ رهظم نوكسسلا
 كيلا بنت نأربغس تنأق تنأتتكل كلرملاوخ
 اوكالافةددحالل روظمت أ نا_نالا نمةلاسحلا«نوفةيغلاناتوعنلا نمتالوهذا

 "١با اه ءانعم( و هيق) راسو لاو وع هوج هز هتشذك لامئاك هرج 9,
 بل اخجرك ةمدرغم عرام لعف نونلارسكو فاكسلا مشن( ىنك) ى فت

 لالا نمةيوتلا بلا تنأ ذهاب (ينلا) ا كر

 نيباوقرذا 1 1 ارذلاتاذولو نوكدتال
 ديلا لاقهتلا ىلا عو>رلاةب مالو ةقذاوملا ىلا الخ اب ,ءعوجرءوتنااولاقوةءانالاوةيوتاا
 ٍكلأف ديان كلام هل تاما غ تم: رف ىرساا ىلع تاخد
 . دوست ولا لاقك دراما ىئالأ

 اناا 006 ةراث ٠( .ك ف

 هلسيق) لودفلا ءادأ ارو ينالاوءاكبلا (اررازهيرك) ةلبق
 طل ؟نملزانلا نوصلارتو لعمر ان (ىنعما) هلبغتو سوت:
 ىأرتثكلا ءاكيلا ليقت نحمل دوك ريثكسلا .ادأراز لوهتوأنينالاو ءاكبلال_ب.ةتةءوتلا
 أرييداج « دشرارساد 1 قوران سوح ىرتثم“ امج املا لامعا ذل نارلهنولو هبحت
 .,أالارارسالا: [يص هنع هللا ىذررمعان ديس تاك اس (ىنعلا) مدر ادي نورشازا

 | هيرك نامودعهإو ىوتثم يفاضالاجورلاةسيترا تاسووثهتاهنحلابنعبر 2
 :ورلا لثمراص (ىننعلا) م دش ديزركي د نابوتررتلا

 هل سروثيما اهيا وت رت وشمائل



 ع
 | ران [تةرتحاو اسم ىف نامزلا ل اذ ةريح برطملاحورل تننأو (ىندملا) همز هم اونيمززأ د2

 بلا ىلا عتديلطو ىلاعت هنأ ىوسام ىسنو "اعملو ضرالا نع ةحرام تراس تأب هني ريشا
 ىمنم ه وجتسح ىاروزانوحو تح ف ىوتشم لاا ذهاوةيفاشالا حورلاب صاومللا
 بلطل!ءارو نم ىملالا ضوغلا ب (ينلا) يركبفادكوتناد
 حورلا باطرم_غلاةللو تارابعا الو لايخلاو م_هول' هءبالىروضا أىلةملا شيتقنلاو
 لاح ىوننم لغملا كردي القوذوهىأ هليب و هلفءا نان هلعأ الثأ ىناومحلا

 لاحارو نمراقو لاس (ىنعلا) ب لالخاوذلاسجر دهتشك قر لاقو اس كاروزاىلاتو
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 اهليعي و أ اهم صالفلا نكم ةفرغ ىف
 اًضارسبل ءارزع كاكشنا رمح كان قرغت لالالا ب ءااريغرخ

 باص لاما زهناك اذان هن صالم ا نكمالةةرغلاق الاكشنا 4 لص<مناو ءانغلا ىف
 م ىتسننابوك لكرا ,بلمعإل ىع لاقف فورها بلاوق ف ىوتشما ع شولةجاح ا اة لاكللا

 امبىفأيالو لكلا لقع نعاماكتمءزملا نقع نوكتال (ىنعلا) م ىتسيناضاةتااضاترك
 ملاذا ىأ ىغاغتلا ىلع ىضاغتلا نكيولا ذا تاريابعلا لح أسىلا ةةيشا ارحب جاومأ نم ملال
 تايذجلاراؤنأ جاومأ مرتلاذاو لاما نكرم الخرب ناجحرلاسغالا حايرتامسن لرش
 تحت ةبدرغل ا قئاقملا تا دهاشم تيقتيل ايقاع أر ةيؤاالارارسالا تاهل جاوخأ ةيناصسلا

 فا
 اماةترباشامتنوحإل ى م نرسم لقد ل دا ا ءاوفالا

 جاومأ بقامتتوىضاهنلا,ىشاغتلا ل صني!( ىنعملا) يي ةسريماغا دارنا ج رم 6
 وفورملاو لالالا لح اس ىلع هحاومأ

 : فوج 9 ىم هراك ائينهو هيلاطلا
 انئهىلا برطملا عيشلا سة تل سواسا (ىنعلا) 3

 :لاحرتسو ايان ههحوىل_ءبدص“ تاج و

 ىم ىلا نماصلاغ لاحلاروة#ءىقن /ءانفلايف تانهتلا ةرثكو'عوهولاهدوجوأ
 ٍبراطااعشلاو (ينعلا) يدامام ناهدرد« ٠ دبا فوكو ثغك رار نما أس

 صلخ لازل اوأطل شا نمو الر ليقتسس ماو ىغاملازك ذفورثنو ضغن ل املاو للا نم هذاا
 ىوتتم ماللاو فلاك/اهمدحاو مالك ف صنهاوحأ نمانخ ف قب نكل فسولا نءئرو
 وهردصم (تخاس) هي« خاب داش ناب تارارهدص « نحاسترسعو سيعنباقزا ول
 ىلا لوول اوةرشعلاو شيعتلا ده جال( ىنعلا) ةظقيلاردصم (تخاب) ةئيهتاو يظنتلا



 | ناكولو ماظنت ىفناحرلا ب
 ا اوك تاكا حورافول 4

 ةددص مفر اطملا ىلع زان نك( 2 زاماج جدي تروح مج و شار
 ا سو انس تايذجلارو>حاورالاديصلعا

 ثم 0

 مقو(داتفا قمر شام مأن اف مر ورا ىفوناج
 (ىق) لك ىندمي رهو سال امدلاو: دحوال ا اباا(ىدره) ةل 7

 اوه رح نو ىلع( ري لعذت» انهم عراضم لهف(دو ثيم ولاد غرافا وهو ىسهت نم فش
 حو ىلا ةرئات تعفو ةيلاعلا ةئيشملا سهلا (يملا) رك ذم عج عراضم لفف(دثنك) هولءملا

 روتلانالاعولع ٌمثراونالاو*ايضلا نمةءبارلا املا سعت عرفت سفن لكق وراؤنالاةشارو

 روتلا نال ضايفلا ول هيطعي لباهتادب راونالا ضةئالىهولاشمالاددتم ضرعلاو ضرع
 سمثلا ال) ىلاعت هوةىف ىواضسلا لة ينالوا ويف رسلا !رالامويلافاههزرايلا

 هيلا فاصل نع ضوعنيونتلاو مواكد (لكداراجل اناس ويلا الورمقلا الردتنأ اها نبذ
 للارظنلاوأ ثاذلا اإل ادعت بجو. لاوحالا فآلا انإنيراخالاو سوءكلرممشلاو

 عب ى رس ةفيقملا سعم نم علا طلأرونلاذكئمت منار ءامهك نان بك اوكسلا

 قلغي ور ودب قمل ىلا لوسولا ةبنمام هتمو ىفاسنالا بلغلا ىلا ج رعب هتطساوب وءايشالا

 دز ننملا قراالا كاز خدي 0

 0 هلا سعلا شر تاز راموس
 بالطلا ىلعتاض ,.ةااراوأ شرب دحالا ةبحرارسأ .أمماول ضي غموتي دما
 لة عيف مه>او الن يرئانلا لل ءرضفأ وملارازالاةلتاتع لع ضيا و ىلا
 |راعال ىرأو جورلارثتامىو لا تارثكت ابلا ممول الجلاو ةيلامج لا تايلهتلارازنأ
 بوغزادسسربم « تآو ريتاج ىدادو>وردط ىم نالةي رودلاسمدلاك ادد قينعلا
 قراملا اها لثءبيقلا نمت ةرابجوراناسنالادو»و ف (ىنلا) يتاورب نوح
 ىرح الاف بيغلا ماع نم 'اللكه را دج اور كليط هبهللانانحورالب ثيشن ترثانا لةالو
 لائمالا دن تدي دج اور قابل حوتةلابهاو وب رط ىف حورلا لذي ىرخالا ني ره كلاسإ



 ور 5 وز[ بفل#ا_قازرالاباثليلا نادال .رذإ انامرا
 ندركن ا واغلب سمي لك طع 0111 ي دام رازاب ريم

 ىقفتاىدلا فب رشلاثيدحل ناس ىفاذه

 هيلع هللا يف هىتتل الاف هنع هللا ىشر ةريره ىأ عا فلاو لو ىراخجا !ةياررلا ىف هبلع

 الخ ىقفنم لك طمعأ مسن امه دح أ لوقف نالزنب ناكد مالا بق دابعلا عن موو وب نماعاسو
 ناكرأ نمتاري#لا غن ىذلا لاملانأ خي الو الن كل-«لك طعأ مسولارحألا لوب و

 نوما | ذواف هبا انرّوع دمو ىملالا بح ا. نو رومأ ءمناعم قلخا بوب« هنا هيفرسلاو نيدلا

 !اذهلو نوبحت اسم اوةذننىتح ملول نتن لافو كذب مهمة وهل مهني قلما هلا

 تاشيط ىلءوهو ىوولا نب رط ىف هفرمسموه سياج قب رط دهام ى:لاناناسب وانالو و |
 ةملا قا نولو قاذلا بحلا لع نودهاملا وقال اهم أ

 اف لو وهلا بح ىلع لاق
 3 .لسم ىأ هلم لاق كلة لسر ما

 مومو تاجا ا له ةرورض فل مز وماكل الا م مهديءالصحنا قهاو ردي

 بخ ةرمكب ولو بجاولا ع منام كن كه تايجاولا قعاورمصتقا نذلا«افءشلا

 ار فرس ف تسقح ءاردها م ق غنم

 ا
 0 اند ماواطبتالاوش اونم1نيذا نبذل أ! فاعت لاقر ما ل .اريغيوهف*ارا مقل اهرتؤنو

 1 ا

 |يعنورنبد) ىلاعت لا بضجلاو مخالاوج ركل ىطسلاو هن ةةشمالب با غاايرم د ونكمأ
 .ةناس ىف اذهو ( ةءاصخ معدتك ولو ميقا |
 .هلا) جب .ىدانمشوخ هتارفود# دلي رج ماددكريمفبب |

 ارادرعسارتا 000 0 دتنإ دان ناكلمةمصلا لجأ او دلا ىلع لو

 مهغأىأا- || طعاو لسا براي (ىلا) ب راهدس د وكاابا»
 مهلاومأ نومه ذل لدم ىل ان لا لاق مهرد فل ةئام كل دس ىف وطعأأ مهردلك موضوعي
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 ءدمون ٠ تآهحرداراكمايادخ ىا ال ىونثم ليانس عبس ت

 نالررش ف اررش الا اين لا ف نيكسومملل طمت الت أ براي (ىعللا] 14 ؛زردا نانزالا
 الااهحب الفراشلا قتنت 'لضمل ار ىضسالا اهلخ ديالف ةنملا ف تن :رهشا ارمملا
 لاقالخ كاما لكنك امو ليلا دياعلا نم هللا ىلا بحأ لوهملاب !ىضساو ليؤع

 عمم (ىنملا) يهدم حصا زجاروحلام ه «ناقئازت كاسات ىاإط ىوتنن
 لق نوقغني اذام كنولسي) ىلاعن هللا لاق هلع أر يغلق اغنا نم نسج انوكي ريتكسصال اما

 ارطشتلا ف لاقاذهلو (ليدسلا نباونيك |ملاو ىئانيلاوهنبب رقالاو نيدلاوالفربخ نم
 ه نأز ىف عل ونواب ضوءاناطى ودم تاغ .نكدتالاو قا ماب الا حلا لام طمئالىفاثلا
 مماهك نالاهل ةشح الر اضوع دحت تنأ ىتح (ىنملا) ينارذك دادعزا ىئاسان
 1 ركو ةنزفلا

 لحو فرطوهو راكي زول
 ذاك »ىم لاذو نيرذاكل ادا دع نوكت
 انأن (ىنمملا) ايشامادبد_ث لوح ءانعم (هدكمج) م« قطسمر

 |مربس لع وطمس ىلعايضامادب دهس زعفظ بح اهودعذ ىأ اقرا اولعح
 8 لساو زاوجزاءار وح ساو مي رطل السلا ناوخا اوبك هللارغا ناك الف

 قل ام نالزساو دش رسوماك لكم اراب (ينعلا) كدر
 ىلووأ ىنالا هلعبال ىلجربغ ىنخ يرتااهالوت مأكول و كرب ونس بلا

 صارلعتا اممقلك ارةنلاونآرملاءبتت,كلعف ىلا [ولا دش ل نانار ذم نوكيالر هاو

 ةادأ() # تاريح ناشل ما ذناهمه ناك« + "تلفغ 'لهأر ادا يرد ىو نال ىلا
 قاغناةلا_حنالالةغلالهالرا اذا نآرملا ىف (يسعملا) تآرقااوه ا :بفرظلا
 لج قؤنلاققنأولف ةريسح مهلا ءنوكسن ماس غو فن :بفلاق ىلا :هنالترس> ةلفاغلا أ

 كىفرسلا ىف رخال هلالفرسسوهف مهلا ةنالابمتنا ان مأ نمو نيك [ملاوءارمشلاربسغل هلام
 « لوبد كررقتاشدو م لودر مرحرو ك-كارورسإو ىوتثم ملا ف فرمال
 لوبقلا هي ميارتاأكز وديع هنا ملوسرلا بح ؤةكرانكأ ور (ىنعلا)

 ثول ىونثم لبقوك ذيلو تيبلا١ ذه دعب عقو ديد ى مهنا
 ىتابلادبعلا لدم (ىنعلا) ا) يدرك لذب وانأ» .غابرب هشلام

 ابنا ل دءإل ىمنيغابلا نعناطللا لام لديمالغلا 'لاذنانآلا دعلاو لدعلا لعف هنأ
 دنعمو اطعر غابلا انهلدع (ينملا) يءآيسىورو ىروددازف + و ه

 ءادعأوهتلاادعأ اسفل ىلع ذذملا اذكمجوداو سوا دعب هداز هدازْئث ىأناطاسلا



 | دحازامرد بز دوك ى مه سومر ى ةمادتل هقاضنا نم زي الو انآ
 نادفوخ نم سؤملا|لوغب هلال ءااوهو صوصخلا اذه لجالو (ىعلا) ب ممتسلا طارصلا

 | ل ارصلاو ىربكلا نيدلا مسجخ لاق يقتسللا طار هلااثده اتقول ةالسملاو هزيم

 ىو نيلسرا اديس قلخ وهو معلا نآرفلا هيلع لديامر ميوقلا نيدلاوهمقتسملا
 21 تسنشأب ى ”دوح تدزتس تاج 0 ا

 ه5 الو قشاعلا تاذءاصس حورلا مل تامأو لاومالا لذي ىلعالا نوردقيال نا

 (ىعدناج ٠ دتهد سا وحرب زا ىهدتانإل ع الاذو لال دنعردت

 بح ازبخ ل طعيازمخ حلا لج الت طعأ نا( ىنملا) ييدشهد

 اميحت ةيفاشامورُل'وطعي اور وحلا لحال تيطعأ ناو اهلا مشع

 ىوتشم الاذو لا توهف ه ربح قهحورلدس مل نم قاشعلا به ذمىفال ةبيمل

 قاروأ تطةسنا(ىنعلا) مي ركدرك دة شيك فال « رات ناىاهكر دريك ف
 ”ايطعمالل لشق اذهو ةرهاظلا هف اروأ لداعت اب وئعمدقرو ريا ر وها هبطعب» ررغلار م

 «لاسمابتولا لشفد:ك ىم_لاموو تسدرددو> زا اغرق ىوتثم لوغيدهشوتلو
 (4ك) كبف (وتتسدرد)مركلا نمعدوحزا) قلطءدج (ماغ) مرش

 ةراشللا نع ةياثك (لامىاب) باطِئاٌّادأءاذلا(ثهل ١لشذ) عراشم لعف نك اهفتساذادأ

 ليال معضم اريقح هللا لف نام (يملالرحطسعلاو دوما نمل ىف قبيل تاو (ىن
 شكل « ىم شرابلاد درك درت كرغإلل ىوسمة رخل باون نحو اي ندلا باو ليط»»
 درطمعيرأشم ل ء(دراك] (ى دابة عررمرذلا

 (ج) غرف (ىج) كره ىلا عج اروبهش يشلاو هريغو عدلا زخا(رامثا) ئاغرك ذم
 رخدلاهعو رمق غنا ىأةغراف هتنازخ لج عرز نملك (ىنسعللا) معنا, ىممأنكأ
 دانصحلاثقوو هفريسىذلا نمدي زاو عةنأو ىبجأ ةغرزملا ف4 نوكي نكمل هربتنازخ ىف

 م نروح ساه تداوح سومو سا و درك ءرفخو ةامرابنارددكداويظىم رثكي و ضيفي
 ةريخ ذىع؟ (هرتخو) هعور لم عضو (دئام)هنقب زخف ( رابتارد)  ىذلااذو (هكناور
 رثومو) 'ادوس ةبي ودمصقلا لق (شسا) رامدالا ىسعمب هفرسةخسأ قو لعج (درك )

 ق هتلغو هور رم عضو ىذلاذلاذو (ىنءلا) لك | ىنعجندروخ نم (دروخ ررانو
 اررمشب ىرذ ىلع ثداوحلا ةرافر لخاهلك وفر سيرلو ا هعر ني لوامرخ داوأ ةريخذاهلعجو
 ديعبساشلا نميي رقما ن هبي ىطسلا ثيدخلا ىف دروو ثراوو أت داح ذا لام

 :نيا ف ىم رانا! نمبب رق سائلا نءديعنهتلا نمديع ليلا وراثلا نم

 لقوتابئالا اهلل اىئايندلا هذه ( ىعملا) هيو تاتعمردت رقد تروس يو كابا
 1س سا 1 اانا ع خس اتناطقلا ١

 اقئالوغنلا



 عل

 ءابلاردكستي (شني) رل وهلم (١ حلاناوهررط نزو ىلع (روشر ير
 (نيرهش) ىمأ لعق منزو ىلع[ ب) فبسلاوهءانلارسكب (عسن) مادقاهانعم ةيسراغلا
 ارح اهقرغأ ىف يسل!ماّدفاهمتنةرلا ةملاملاحورلا (ىنءلا) أ لعن (رخع) وللا
 قيتىسملالا قشعلاب اهتارالا فيشماثعنزقواليكس# اويحلا حورلا عطتاو تانذملا

 3 يلا ةيفاضالاجورتواموهومادو و

 نب صو
 الا ةيلعلا تلاوه آلا اذهدادع نم نوكتا ثنأ لعن ناو (ىدملا) يب ناتسأد
 باطتمنااه انعم ىراب ةيفاضالاحورلا كلمات ابن اوبحلا حورلا الا حورلا ىدغتنأب

 ىلعالايف بغرتو ىفدالا ل رتتولي د ع هنا لعل ةءاكملا«الو ينموقسا ىقدالاب عتمثو ىلعالا
 دوعرظاودو هنشذ قام ازا دوغ كابزرد لردك هفيلخ سخط ةميملالا هين

 1 ”" اطعلاو مركلا ف هتقالخ مزق نك <ةملخ ةسق ناسف اذه
 شيوخ دوج مالعارعاممدو ٠ نب ماروك شيل كاب ثكب» ىوتنم هريظنالؤاطلا
 هللانا ةصحلاو هيلع بلغ أ هدوح مال_م/تاهوويحةفتلخ قداس نامز نزلا ىف ناك (ىنلا)
 در (ىنمللا) )4 هئشا در, ناو>زا تيكامدربف 'ارفاقأذو مارك |تيارإلل ىم ىلامت

 تح جامل اورقفلا انألا نموقرهناه>وبمارك الاواطملاتايارو ءاظتلاو لدسعلا مالعا
 قافراوأ دادو هدماف اشم اردورحبإ ىوثم هتايانعر وظموموالادرذى بول هنا
 ليلترصأا هئاطعإ ةبسلاب هال ايناس ءاسحا نيؤاوللاو رعلا ( (ىءاا) هدم فاقت

 نأورد ف ىرملاعلاب لام أ ىأ فاق :لبج ىلا لسوتح فاق ل نا
 0 نا ناك ىارخلالاسعلا ىف (ىسعلا) م دوب امو شيش روظ» ه دو باور الاغ
 حاسما عدمت حم بتاهللا نم غلب أهؤاطم ىأاب اهروثاسحالاب اروظم ناكوءامواراصم
 ازرحناك رحب شب اطعزا ف ىم هجويدابعل عسب باهو مع هتوترءامو با ثءالاو

 فو لممخ بر طش ءةلزلزلا ق ندهملاو رصيلا هن اطع نم ( ىفعملا) ل ةلاقرب هفاث دوج قوس
 تيصؤاب فاطعالا عمجيو فا طلال مبثموه ىأ جا اًولارصااك ذاق ىل_ه ةلفامدوح بناج

 ةابف» ىم فاعسالا ليث ةلفا ىلع فذاةتاب اهل اووذ ثرد امن ىتح فاق ىلا فاق

 ةعلقلا لخادو قول |(هزاورد) عي شا هزار ادوحولاعر دهتقر م« شاهزاورد وردت> اس
 عيجدصغمو 0 هو هيأ (ينلا) ةرهشلاوتيسلا (نارا) اهو

 أ ةدعو ريةدرالاو

 تادوجوملا
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 | مخي مه ىونثم هئاضس ةرفووهدوج ةرثك لاعلان توهذ هنر 5 تبصو تو دونا دوجوم ا
 الزتاومورلاو معلا اضيأ(ىعلا) م بعردشباعتودودزادلم  برعو كر مه وروح
 تامالاؤنشلاوب علا ىف ءءاخوءدوحإ ,هتلمطلاو تيب وللا سانح أعم: -و برعلاو
 برع مههتشكهديز « مركىايرددوناويح ب آ ف ىوشم ةغيلخلا ىلاعجار ريهش ةثالثلا
 بيسهنال مهلاو برعلااضيأ يح هنمو ناوبخلا“ام همركر هج ناكو (ىعملا) يمت مهوز
 سدقءناالر هي ىسي وردو تلف بدسزا !نزىارجامو شي وردى ارعاة ضل مانالاةايحا
 || فاسو نيبلاطلل اسغرتونيدماسل اكمل هحو فعرف هحوتفانيلع داعأو هحورمتلا
 حو ىلعاذهو يونا ءامسأ البغال بملاةداراو بيل ارك ذا دسافةغياملا مرك
 هوحولاو بسلا ف فالتخالا نولع وجو نتا ذالة دحاوانا ذكور ,ريفثكلا باي رأ نالداعتالا
 لمعلا ىنارعالا,دارأو ىوارعلان ازمىف «ءامتو بدع ب سنلاودو>ولا ىف ةدحاونمسعلاو
 21: سفنلاو رقعلا :تفانم نمر اب الا الادارأ امو قأيسو سفنلاهنأ مايو
 مامةلما ]سدو ىنارعالا ةصتن ا ىلا ذهلاتاذهلو هللا ةفيلخوهادشرم بلطتو
 قاركرل تا دردحزاوتفك و ارو فز وارعابشالبإل ىوم هنأ اديب و
 لهما له أل احا ذهو دل نع مليفو مهلاقاو نخأو هلله ت لاق هتجورزىارعا (ىنسعملا)
 ىتوخرد ماع هج و مدكى امانيكورةنةدهنيك ظ ىوشم لوغاا لوغموةفلا لبا 3

 هله أ ىأملاعلاةل_جوم دباكنو /يعمأ ءاظلل وزملا اذهاهبج ناب (ىنعلا) ب
 ىو ءافلاورمذلاب نضو انصار قول عه ىأ :اروض> النحو روض ا ف

 أما (نان) يذلا ديفا ناموا نكره لش رودرد نام سروخ نا فنام
 أوه (درد) مادالاوه (شيوخنان) ىقتلاةادأنوةلارسكي (ى) ملكتلاةادأ (نام) زيدا
 نيدلاءام ديد)*انماو» (بآ ) نازيك ىلع عمت (نوك )حلاوه (كشر) عجول
 نيل "ننام زوك انالوشبطلا مدا ار يجولاناداو ريع الونازبخ ل (ىنملا)
 ادبأ عنمت الامن اف سفئلا لاحاذهو ةرسحلا نع ةةشانلا نامر-ا بيس ةلساحلا اهعومد ىأ
 ايلولافانتسلا (ىنلا) ميباتهايزا فاح وديلاع بش « باق ؟بازوراشماب كو

 اماذهو ءاسعسأا فرط اني ديأ انءفرانع :ودخصرتزمملاضرق
 (ىنلا) هايد ىزودزاب وزود ه امئثبوردزناشي وردات ىمتلاقزلباذع
 اوهءايلابكزورو راجاامسازو_ نافع ليلانرا قز رلا ىفانركست نموانر تف نمراعء ارتغلل
 ءدش لاحم وسي وخل ىم ال.!ءراع راسركسملاركسناذاةركفلا ىههشيدنالاو ف رنا



 عد
 ىنجالاوه (هاكيو) بيرمااوه (شيوخ) ينامدرمزاىرماس لشرب و. امرامزا

 وه (تامدرم) ندرمونءرفانءاندمزعانمسانامز دزو ىلء(كامرإانم (امزا) داس (مدش) |,
 انرسجمف ناثالا .ىرماسلاارفاكارفاتاةمراص ىبئجالاو بي رقلا (ىعملا) تاسنالا

 ايلاف نا بهذان] هلل ةروسف ىمومنع اك ام ىلاعن همللاق
 الإ اءوبتماعا طم نوكن ناكل كاتو -اهذ كانبنو لد سق نا ىربكلا نيدلا مجنلاق

 ع

 كرم نك شخ ديوك | رع ىلسلا زامماوجرك »ىم كبقالسأ الو
 ةغلاهف عتذلاو كل منزو ىلءنوئاارسكم (ئلسن) ةنذملا اهانعمانه (تشم) يئلسحو

 ب رعلا يحج عت( لس )تولا لرتنزو ىلع ( كلرم) رمأ ل مذ (نكشمخ) سدعلاوهو
 توم تكساىلل وعي سدعةنف- دح أ نمبلط |نارّدقو ضرفولو (ىنعملا) تواو عمجولا

 وشو: برمرد عاطعو تسوزغرخلاربرعسصق ىو لام او سماذه لعربصلاوعجوو
 طلخا ىف اطمتا ل م برعلا فتنآو رف برعالء اطعلاوءازمتلا نا (ىعلا) جاطخ طغرشلا
 « ماهتثكدوخازغ قامازغدحإط ىو هولازأو موك ىنءملا حالسالو ىنعلا لطب رهظاذا

 ةينانلا فوانتسمانعم فاكبلكَمشن (جاذجشك) يما هتشكرس رقت خيتبام
 | ردةتهحو ىابسأرالد رقغلافيسانرطو تم“ رهال» الوحش ءازغىأ (يىنعاا) انرس هاثعم

 ىأ (ىعلا) م منذ لراوهردار ركم م « مقيناداراماطءهحال ىمبرحلا ىلع
 نمل يلقانلرهظب فرط ىأ نمو القرود يرعَمل ال نخ هركمن

 ركدسرنامهمىمكرك ظ ىم همدبرشنل تو كدعلا بصعو نرع برش.
 ثتكا اغا مانيلا لسو دحأولو (ىنماا) © ممكربننزا شمل ددررسخر

 0 0 ىلع هندينع هسايلمففأ نار مقءَدس نمر. الام ا هناالان !ًنااهانعم
 :ثو شار تا ثباو با ذكورو هنأ دمج اتم نادي .سن دشرورغم#ل لاراندشرأ اذه

 : 3 مدنا ١ افميسو دعنا ارا ةادش لصاوو



 البا ةمدقا كندر سامو أ كلام لاح ىأ كل ءاحهتءاند نم ذسخأي وه ىذا كاذرفاسمو
 |رمسذتف هإ اكليل كرو كل ناكا ذا رب لحم معد ا. ةياىل عر دقي الهنالا ديره نركسنانا

 رونالدار كمثله لب ارز دل طعب الويشا زك اوقو ابلاغ كل كي فيك ١ (ينملل) يب دنكءريتاز رم ده ديرو « دثك هيج ارث توح هرج
 أردنا دوت ىرولارو توج ف ىم تارم فولأري غلا ةييرت نءزحتأ هسفن ةرثن عزحاعلا نال
 نارفلا ف هتاذفرؤروزااجشا نكي هام (ىنعلا) يذاركي د ىرزادنا قرون « كارق
 مح ىورا د دنكوك ساو معه وط ىمراك.:اللءاهغتسالاوا روب«, ادع ىت.ةنراقلاو
 هطمس عماج الع سانا نيمال عمي ىذملا شمالا لذن(ىنملا) مشبك ال اهعتجي رد دلك و
 ناف ميمو مهروهيىذلاو هر مشر الا سانلا نيعأ ىف لعفيئث ىأ تريد رصن قوهىذللا
 نمروزملاجْشلا ا ذك ن ثا دسحاولا ىرمف ا قب ليلعلا نيم ىفعضواذاف فوصلاوه مثلا
 ىلا وجر ةرثك :دحولا ىربأ تنرثكلا ثكالاسلا :ريسد رصب ف تشيدرابلاءداشرلا
 لاح ىونش» موعبان سا ذكلا خيا كلاراو-أ ناسدعتآرملا تال ن علا ةسقلا
 ةقدخعابةنزو ىلع رعلاءابلا(ابم) ييامرورغءابم امهم عه م انعورشردتننياام
 رفاسمادبأ توكيالانءااورنلاانلام اذه اهجوزلتلان(ىنعلا) دوكيالاه انعمد اب من
 ». رومرد ىديديرأ لاس دا قع 5 .فةمهذاثمبقرش الوان ارورغم

 (ىديفن) طرشلاةاداز انمةفمع/(رازالاوع]ةرشع (لاسمد) م ركتامرداراثكبا
 ةرشع طق تنأرتإلنا (ىندلا) رتاحوتحا( ركل |اضي ا ورنضاحمأ (اشكي) تنأرتلتا
 تاطشلدرد ٠ دم نرردنو<اعزعا ل قوش :ارظناوك ينبع خفارو هايف .اومأ
 هيلتىأرو:ءىأ ىىش عش هنا-أو ىع دمار -لثءانرهاط (ىنعملا) يي ىىشعشنابز

 م رتافاروايف ويفادغزاإط ىوتنم هتايذايعلاو قنا لك
 ىداىلع رثأالو ةحعار سيل ىلاعت هنا نم (ىنعملا)

 دجالىفاشب رشا ثيدحلا ىلا مربعا ةٌعارلاوه ىوبلاو ىنئلا ادأ ةلامألا عم نونا 3
 ما_لاوةالسلا لضفأ انيبن ىعو ام ماعرشلا ىبأ مدآن مو تبسم ديزأ ءاوءدو نحرلا حير
 دعت ابلاطلا نع نيروةسسماوسبلااياوالاوروذ عمرو ءألاوةوعدلابنورومأمءانالاو
 نيعساشثلا هعجوةوارلا ىفهردصتو جانلاو ةقرغل سل نكملو هدأ اللاةولو قارااو
 رووح شفت مهاروه دو ودل ىم الالاو كلاذوهن قدسنا ىوعدلا

 دز ري ءانعس نعت( دوغت) ناطيشلاوه (ويد) م« شويملادبان
 3 هيف: شةاري ناطي كلا اضيأ (ىسعملا) العاودي زا
 ءأو ديرأن خ لوغن



 مم

 فر ترديزلاو (ىنسلا|ينكت نادأ ةب رعلا"ابلا تشب (ىسيإ يىدكدوخو اتسع
 كرىأ تاذءفنوه ءاقلفلا .- اح الطسا| طمح نايارعأل

 راع هاهم )جة يتوررادرادلس درب رببصسم درك «درخ ا + هنودقتعبف
 .ىأ ىلع« مالكا ىف (ىنمالا)

 زم ثيخ نم لاسحلاو ممويعج رفعو
 نام تاو تاوخرا اون لل ىعىم ثبخأ ا ديمو

 اذه عمودح اوةظع هما دخلات هللا مروأو ءاسعا اريخو ماسعط نم بيصق هل سبل (ىثعملا]
 تعشو فا يداتوهف (ينملا] م ماهدازمتبلخ مه بع مماهداهس ذاع هدر ادبو اول ىم
 (تآوعراديروخان « عب ميتالدءدا-ال هلا هذ ىوش هتمياخ نياانأو حلا بئانانأوأم اهم
 ءانعم تالدءداس | ةريدقت (تالدمداسإ) اووفجا وانعم (السلا) م جتربس مز

 اوعقجا 'ينعلار السا عيتامال اشم (عه) ةدايزلا اتهءاشعم (عيم) هبا
 ماهل نم ..اك أيل ىو-!!ةسبثو ىوملاو سمنلا بس :ءاندملا ف ثو دا نماي لباب

 هتشكرد لادم نان رف: دعو رول اسالي الأ مك ونامال ءافاوعب نىتح ىدوح

عايمتجالا اولعت سانأ ادغ ةدعو ىلء هدي دورين م ضمهن ا لاحلاو (ىنعلا] هي تاسرانادرف
 

 ةيمدولاو ضشا هل نسل روزملا الإ ذكنابلق أت سإتلا نافادغر هيرلو بالا لا ىلع

 . ىدا رك ا دارد» ىم نكلر ببدنالو ةسح مسهل ر هظنالو«كمروظرادغ الو
 ناسنالا رسروظ ىت> نامررو رطوخةراآعت نال (قاكلا| 4 وكر شيب زاد درك اراكدشا|

 ( مكو) د ازلا ىعم شيف نزو ىل ةس رعلا*ابلاب شيب نوكيف ناس ةنلاوةداب و
 شدو هرمس م هنل هير .نع ذخالا تدوأ اذا ص اءااوه/نزؤ ىلع

 الو همزلاف ءملا تلصو ادافتانرعو هبادح يح اسوأ ناسللا :

 ثييحانأ لوش واراعم_همال-

0 

 (دن) «أهدزار روموتسرامةناخ ه .ثدعل ندب راوبدرز»
 .هرام ةناغ) ديدرثةادا (!)ةنبزخ( تدك ) ندبلاودوجولاطئام (تدب راويد)
 .كدبأ ارا ددجو طئام .تلرطلا(يعلا] نا ”(اهدئاو) لغد(دو»و)ا

 ةرذي :ر والخ أ ةيح دب هتوأ :ملايرتا دراوو ة-يلءتابالجو
 تار بلاطر#م و دوم ىريجراثشك اد نوح و ىو ةدسك_:دسانتاداقثعا
 ١ ؛تنكيل «أ معو :رهاط لاو ترامال(ىنعملا) دوس هج ىفاك [أ
 ِ انىأربلاطلا

 ل 0
 الو



 ((نلف]

 تاناكعبتنب وقامت هللا ىلا لوسولا الاد_سذهل نوكمالو هب اف ق دسيو
 »د2 لص ىل«رثع ناواقدأ هإ د يعلم

 دروأ !ذا-هاو « رجاله ف دس ةكرمب ىلا ئاقدلاس ىلع عالط الرس اداوم
 تيكا

 ا هعوقو سقي ىذلا نا اذه 0
 نع لوقب هدم ةلغوز شاهدي لعلي قدا 05 راش دةةهباكلا ساشئاعو

 و ةيالدبرلا ىأدكو لةرارحلو هدا دعت سا*ال ىأراذلاو“الاو همام هن هرم
 ناس ةنهكىفأب وكول عيشي الون ا هقن هدا دعت-القأب الأ. ديرما اذ اكرلسودامتءا
 ةباشمم وهف عوذولارداتوريلمل ارتأس وسما اذه .نكلو هش مرعوابلودب .رماربسي نأ
 هللا عرشتلاومزالدءلا ىلا دوملا نمد را باط لب انه ىلع داقعالاز و ئالومو دعلا

 « ور فرك دابا طردانلبل» ىو ىداقعا هبلعو ىداولا هللاو بحاو ءءاا 4 سويذأب

 (ىنعلا) ب ذكسلاةلمهمل لا دلو ةلعشلا ةمشملايفلا (غورف) مورد دبا نارا رد
 ىأبتتكلا لاذ امنان دوك, هة-ىفو هناا سوة ذاع نسح نم بل[ ط قي اليل نكس
 « در قام دوخ دلضدصشب واه ىم يثق ا .! أطاع اننوك,ناباذكلا !بذكع عونورمات

 نما و ةدمصق بي ددير لل لاذ ينل رآتش ادني ناجهس>ركا

000 
 اور واراع تاو ىف 466 اره :بذلدردىكرغنو>»
 | نم ةوج «ذط ىلع باغي ورك هناهةلظا ىف ريللا فو
 .ىأ اور عرمشلا ف اهالهىتلا اللا كاتو دلي تسيل

 .دبلاكهرو غربا ذاذ شرما ةيعك مرح فالوالءراجنفوزئاج
 ارا ع ا تسيرسرها اج طقلر ىذمإل
 ة:ىطاباافتنأو رهلط اةازبخلا طق نكلةره اطريغمتث ابخو مهرس قف حيد
 ت11« افخاو ون نكلابلا لا «-أرتوزمعا٠ ارقفرهاظلا ف نخل اح اورهاظنا يف متع

 ماكنت ةاأ|م) م منككابرو رح ومار « ينك تاج تدمتوحاج امل فم لكذم
 | ريفلاعيماكتم سفن عراشملعف (ينك) ىعءان»» (ابي)ببشت



 مل

 ,«ة دحاو ةلك اهلك [ارجام) ةعسن ىفوو اه -

 :نغلوةتوأ يذلا ل مرت
 نر خخ ىأ انح اوراب جام روزملا سومان

 ع

 وسلا ةرغأصالاؤارع الا لو

 رانوزئارمزا ةلمدحدوخو تشكو لح وك دج يو كرما

 | ىفء(دنح) ةدوزلاىلاعس .ج ارم (شنعك )قديشلاوجوزلاو*ىوخ ثزو لع (ىرثر
 تأ انعمدم نزول( +) عبا زلاةس رعلا فكل ارك( تشك تش تشك ) ىتمىلا.انهمدتةنزو

 0 7 زازعاوفتس نأ مح

 9 ”ىئدىلاهتجوزلفارعالا لاق (ىن كاز سهذ(تشذك

 ”+ انا فاهدع ذولا 1 ع

 بز فارظن الزذاعلا ( (ىعلا) مراتك قيييرمجهو دره هكناز ه دركشت

 0 ا اديب لولا ويه اعد اولكتالة يحل لاملا

 انه هانعمت نإ 4 دكر ورد ادع

 ةعسن 9 ةادأ (وح) ركعت (ورهربت] رد
 سنا تا ثدسبأب 0

 نشوخا معا قس ااوح كولا انه (نلا) 16
 الو عسريغ نم ىأ عولطالولو :ثءرعغ نمىأش دع

 كر) ثوبكذدلاة روف ىلاهتهئلا اقر
 ذاك نم ىربك.لا نيدملا مهخ لاق .(يلعلا عني مسملا

 0 .اه'ةمو_ةماهقزراناف

 .نوةداسا نوبل[ طلا أمك اا
 4 ه هت ارادخ ديوكىركشإ

 افررىأ(بش الرب) لاملاوهقركشلا ةروشلا لة لوةي فرع فورعم
 رهو وةتخانلا(ىملا)
 ةردص وابل فال



 عيتمز

 بيلدنعلا(ىنعلا] يبيت ىا بيكا يفز رداقعاك 0 ىعأ
 [همهزاهديرمد اره ا

 لت اهلهج ناب
 م

 ديا نيئسحه ىم هءاجروطق سلا عسب
 : 0-0 يا 0
 ل ىلاعت ل لاق يصلا من اوى امتهنرصت# ,اص

 يفأ اذهلو ةعانملا ني ءرسفملارثك أ !عدارأو (ة

 2 ل نافا ل متاع سا ل١1 ضرتء انقل ىذمرتلاىلء نت دمت لاقر ىشي الزنك ةعانتلا

 لاقو نمو٠باةى انا نكسيالثل» ةعانقلا ىفاحلارشيلافو ةنمؤم هفيةملا ف نوكسال

 ارداك اهمتمعناوب 0 هنارقأ ىلع لاطتساو هتامز لهأ نم حارتسا عنقنسنونااوذ

 ةسسيوزلا ةسبرعلافاكلارسسكب (دايدرك) «تامدوودايدوو راخزا ٠ تداويسا
 0 (تسامدوو) ديدشلا«اوملا نم نوك

 1 0 0 (سا د وبك .(نوح) لسالا ةعلاف( نك مجن)

 تناكناواذكت ناكنا انرذاار بتم قانفتاللةءااما!مومغلا هاله (ىنعملا) ريغلا

 0 انتتازدوسححتسل او ىأرااوالرادنلاو مخ الذ

 تدرمز ىيغررههك ل ادط ىو“ امال باهينالا يعم ولم ف زري قاعتوهقزارلاو فز ربال
 تول ن.ةعاتإلا لكتالعا (ىنلا) متي هراجرا ناربدوعزا لرموز ا

 هئاواهلجأ“ ءاجاذاا_هنهشارخري نلو) ىلا هتدللا نوما ءزج بها
 لاق سانلا ماو سانلا سيك | نهم لوهران را اهذالا نملجرلاةو ياا

 مركو انالافرشاو.هذسايكالا مه كئاوأ ادادعتساهل مهدش أ اركذ وال م-هرثكأ

 عترشو ير ل ٠ تذعرا اوت أل صور وح كم ةرخآلا
 ايو امن رولا لعردةناللالا رهو ولا نما (ينعلا)
 ادتكيمنب يشكك ناد « ار نيب م تدكر اذل ,موزح ىو كسر يل_ءءيصنويلط»
 0 طرشلا ادار را ا 0م ماد خارركص
 لعاء انعم سعأ لعق (تاد) باطحملا (امرولحلاو» (نب © اللا ىععوملا تم (ب م

 اولح تولا زج كاراسناو (ىنعملا) لع انع٠عراض ل هذ :كيم) ناس فرح (هك)

 ىلعالا اولحتاذالا مداه توكيالو اول -كيلع لك العون هنتي طاب ىلاعتهلا نأ لعا



 ري هن ا يل يي مميت (6
 ديو الممزااهدردو و ىف: ررمخ هللا ددعامو لاقوىلا

 تواانموأ:ضارمالو عاجوالا (ىءاا) يوضت ىانادركءورشاومرزا « لودر
 | لغتان ملكدتاللوضغلاابأايتولا 0 00 "نهال السر

 مدءالوشفاأ ناكول سم هؤزجو توملا هيلع ناك ة ناسخنلا تاو ملا

 موا ديزني بشكر ها ىو. لانا ولو قيأو بخ
 (دةسرب) شاع ««بناغدرشم .عراش لعق( دب

 لكوتوملا هيلع بعس ىأ ١سم تامه ايهتث :اباوح شأع نم لس كاز

 رالف قيلب هير اج ةدها .ءىلا اهل سوأامىأهحورببهذامهعاطأ أ هنديادع-نم

 لاشرد ذوو نع صو هدة مرن نم لصح ضولل اذه لكو ىلاعتقاءاشما دعم

 (نادئة سوك ) م دنشك ىارارمرهرث هدا « دن ذكى ارصص زارا دن فوك لف ىوشم
 نوبي ءانعمةس رعلا فاكسلا نم (د:ثك) منغل اوهوسرملاذ دعاق ىلع دشغبوك عم
 فاك لا مشا نو نيىأنو نولتغب ( نشك )الو ما (ارغا اسم نمسا (رتهرخ) ىلا شل اذ (مكسنا)

 ىخأر ىغأونعسأز أوهىذفاثلاذر تيبلا بناملءارجلانرم اخو بصست منغل !(ىتعملا]ة

 نب (موتق ول سوقو دال هتراكع رمزيكو قولا خيول اوااقا هلو نوم
 هحوررلازولاببسناكه ندين عم نملكفءاضملأ ن كن مسهعذيوءانغا !حيذا ايندللا ءاشك
 [بش» ىوتثم ةرخآلاةداعسن 1 ,اص تاره رمأ لو

 ةطمتقو ءاثلاتغب (رم) عرار 0373712 رىاد دا عسر دك
 حاملا قلتم يسلب طاق و ىارعالاة رز مساوها ذه ىلءذ ةيقوفلا ةانثملاءانلاي

 هذه (هنافنل) نكس (ىربك) ماهنتساةادأدنةنزو ىلع (دنج) رعسالا نولةرعتلاو
 1 86 ىنسعلا ) سأرلا مسا (رس) ب هذلا مسا (مزإةاكسملا

 لالا بهذ ىتمىلا فيا مدلل قرصاسمأ يابت .دحلاوهو :ماسلا نموأ نوالا

 اطر ايندلا لول بهذ لومي هاك أ رلا نم لامملاو ب هذا اذه ةياك نيكس ةىتم عيصلا علو
 هي ىدب دزلو دو ىثك بلطرز ه”ىدبت اقر ىدو تاو نو ىملئاغايلاسولا عم
 بهذلاوه(رز) بهلاخدرفمضامر_عذ (ىدب) باثلاو» (تاوج) باطخلاتادأ (و)
 ارم_هغرك ذوابهذ تنك الوأ تنأو بهذلا تبلط نآلاعت أ تنكو ما تنكس (ىنعلا)
 ناك ةيدس تنك ال لوقب يب دان رفا دنع ناتو رك ثا نك ناو الما
 ري زع بهذلاك ابسل !مايأ تنكتن أو بحال ةبلاط ترسدآلاو ةعانملا ل راعش
 ءمدآنبا | نا ضرفول ف لالا لوو صرحلا ناتلصخ هيف بثيوم دك نا بيشب
 وي متأو و ىدش دسك ترحب طلو دش داك وحي هومر دب زر إف ى متو ىلا «رمأ لآ ذة ال ام غو



 | ءانس (ىدش) رقت ناعم )بسلا رشي رموعزم كزووعانر) ع تحت 2ع |
 ثيرعت |ةلاع .(ىعلا) باطغللءرخ ؟ىفءانلا (تنتخ) تنك

 م :دمأت ترسةاوتسآلا تذزو ر غل |تقوؤم دبناك ترمس
 صرخلا راو فاكره 1

 يراد ف
 سك بجو دزد هب ركدمه ل[ دز ديا تفح ف ىج ةطضأا تادارملا اتيت ل هلو
 مودي وزلا ىف ىرظتاهجومرزم انمى ع ج وزلا نوكيانا قالا( ونعم يب ركزو

 ىوتشم القار خلاررغل اهباشنيلولوبلنان«ةاغو مهتبسانم لاكنمرتل فنار ج وبابلا

 ج يبابلاقاولر(ىنا) مار مداترطسقتؤ دره ٠ يبد كتتودزا شفك ىو
 ةهبع ا اوراكلا ثإىأ الج وبابلا جومانة لكم دقلاوب

 تغج » 'لرربركيدناودرغ سد شقي اهم لارا
 عض( خ) بابلاوع (رد)ج وزاوعقم علامك

 هدسأ 8 3 "لور

 أرباب تاو ارم رخل اشو ادب و الص نوكي
 اذدهر الاخ ناكاذا دحاولا ل ذعلا ١ أ الل ملا ىلع ل دعلا ج وزيىنعلا) يلام
 لمع لدم لداعت الرحلا نمةفراغلا سخن الان اب وام ىأ لمزبناكاذارخآلا لفبعلا

 | ةعاطلا ف زعلا مضاومةدمخى «ايسشأ مت هللا عضودوجشلا باب رأ لوغلىرظن:ملأ داعملا



 امالكل فتالا تلاقناب فارعالا اهجوزلةجوزلا ةعصن ناي اذه. <
 مالكلا ذه نالواعغن الام نولوفتللاترا ده نع ىهنىلاعتهنا نان كماةمولمدق ىلءادئاز
 كماممقوفو ىلع مالكدلا اذهو لكوتلا ماسةمالو لام كل سيل نكسل ام ةّسسم ناك لو
 انقيربك) ىلاعثهلوةرهظم نوكتتاب هررض تلف ىلا مالكلا اذهوررخ او التل ماعمو

 ارت ديوست نم » شيك سومان ىاك ثلنايدزوريتز إل ىوتم (نولغفت لاول
 سومان) انوصتس رش(كنايدز) اهجوز ل( ورب) ا (نز) «شيدروخ هاو
 هلك | (دروخ) بلطأال(مهارخت) ةلركم(وةنوفإ) انا[ نم) سومانلاهنيدىأ (شيك ||

 انًراقولاو سوماشلا هب د ماي: «ملع تح اصفار عالا ةأ ما (ىنعلل) ادئاز (شيب)
 | ىوعدزاتاهرتإل ىونثم كمالكل مأ الاذهدمييأ انهنمدزأ اهلك أبا لأ اللي

 تاملكلا ىه (تاهزن) يوك وخنا وربك زا نعسور و ركمتوعدو
 دلاو ىوم دلا نمةرؤ زم تانك تال |يعملا) رضاح ىمأ (ور) رماح

 [فمدح» ىوتثم الهأ اول تسلك نان ةعاتملاج2:9ي!ءومتلاو ركل نمامالك ل متال

 ةيقارط ل فورح ىتمىلا (ىهلا] جادو لاس رك« راو راو ارطملع
 0 ع ل .ابلاعتاكىأ

 ةيماهللا .تراولا مالا كد حزواختالو لاحم ماهل متى تاماكلان

 هكناوفرودرسزور هر تشز دابا دك ذو تدر
 لئاسلاوهوسرغلا ةدعاىءادكعمج (ناادك) نمو( زو . عببقلاو

 (مماج) اذسعدعب و (هكننارإ لاو ( فرو )دراب (هرس) راهلا (ةود)لبض
 قا 0 هشت قريكلا (ىنعلا] زابلاوه(

 يبقا ه0 تع اعقب ره

 1 تم لئاعويبا كال ءونازإ
 ا كلوت لاح ذهو لول. الا ةهدعتو اهوا أ
 ا سم مد) 04 تطل تر هاخاردا « توربو

 كس



 (نكلا

 (ىك) ع ىتخوم؟مانوناههعانغزا « تخورفا نامونك تعانفزا ل ىمفعضلا ىفتوبكتملا
 ةلعشلا ىهو (ىتخو ,را)ىف ءايلااذكو باطملاةادأ :نزر ىلع (ىن) ماوفتساةادأ فنزو ىلع
 ينعش نال حور علا مسالاوددأ( ا بالغلا حتا ىمر(قخرست) 08
 ىو ملسو هيلع للا ىف هللا لوسرنا نافرمسغالمالا ةءانقلا نم تلعن تنأو
 م انفلا لاق(ىنمملا) يحير زفادىتاووتارهكه نك تسيح تعانق
 أوه ئذلا را نيد ,اناوه ىذملا يكل !نيبقرغتالتنأو ىتفي الزنك ةعائفلا ثي ددملا
 | عكر تسين تءانتناإل ىمالعفنوكي اللوقلار ةعاشقلا ةنينخ ىف تسللن ملعئالو حلا
 ىنعمىفاثل افوراج :لقالارطشلا ىف(ناب اور) نا "ور نر و مغىافالت سوت هب تاور

 اونا رم ةقالت نأ ةيراجةم زخرعف
 نع لوقتتالحورلا ةنحتو مغايفجحو را

 مرض نادل ل 'نزرتك تف عاوخونإل ىم حور ىهىتلاةعانقلا
 انف ةهص ار ةظلغلا نم غارشلا نع ةياثك ال_لق طدالا برضاو ةوزلاب ىنعدتال (ىعملا)
 + قيمي ابوريماب مدق وحال ى+ ةعدملاىأ لغالا ةجوز تلو فاسنالا لهأ حوا
 ليلعتا املا فوم اهةنساةادأ لوالارطشاا ف نوح) «قزع» ةلراوغردار منو

 اوه (الر)'ارهلا ىف (اوهرد) بابذلاوهكّعّك) بهل اهيرك ذمدرغم عراضمل عف (فزيم)
 ىدتوربءالاو ديسلاعمام دق برت كن ىلا( ىنعملا) هب نشبعتلاو دبدلا نع هننكر قرعلا

 شيمر ءداط هن ءاوهلا ف بابالا توصتقمءاداو لبلوفلئدلا ىلا لزغتت

 « ىثلاج ردناوسارد نسا ولا عبدا قاطو ةذبج ا
 (ىئلاجرد) م اظءلا ىف (تاوضت-ارد)بالكلا عم (تاكسإب) م ىتلابردىتكشأ
 (ىعلا .ابشلالثم(ىنوح)نينالا ىفاثلاو تسلا لوالا ىنعمو باطغلل (ىشثاان) فو

 ىف يتلا ثم غرافافوحو ا :تنأ عدلا انيبااط بالكتلاعمايندلا ةءظع لالا

 ىاهكررد« تام : "نم كو ىمرئاسننالاو عج
 قتلا الاذلوفأالىكاغيعضافيعش ةراتحلابفرطرظمالثنأ (ىعلا) تست
 الرا ضارناةجوزلا لاوحأ اذهو كب ويعنمرتسامرهطأ نان ىنرمتعالىأ كةررع
 ليئاكل دقت الاهتسلا اكو عسبتنالا مم طأ ناك لوو قالب ورءبرضتاموباسهتئلاغو
 ةلقالا أ مالا نانةه اطلا لاهاي لكوم*البااو ةل اصلا ةجْورلا ىلءروصقم شيعلا لاك

 ةعبرأ ىءالمناطبشلا ىأر مالسلا ءياعيسعداىور همدهةبشسلاو اهو

 دلو ررجلا ىلامجاوةر اغلا ىلا لاق كتءاضنامو بهذ مني[ أسف الاثالامحأ ريحا
 ةتايالارءالعلدملاو نكلالللءءأ روجلا افق مهلاط نموه لاس ةةركلاوةنايملاو



0 

 عو رن الول امم ندوثمأ الو لاح ىعءاسنتلا اوعيطثالدرز اذهلو ءأفركلاو رامقلا |
 30 ري لنا نيني لادا نلذأو كل! لا ندروأ ندربامو نكرثنإ لارعل زعب دمت

 مرن اردو ل مءوط يم ىلار ءالا تلات نايغطلا ىفنيداقن هناثهلا فاه

 اندم( ]دئازءانمم(نوزخا) باطلا ةزنمهلا (: دد) ية ديدنوج
 مد ىالو هدام ل داتعا زاكي هيت ررتغاو ىمدي "تب ار(ىنملا)ما

 لماع ركر مع طبى ىناذ نعالف اغتيمح كرو ىاعذا لمت خل
 أ( 1

 ةروكمأر متوقس .رعلا مياا تشب (همي) ماكدلا: ادأ (ام) :رظاا

 دم (ىلا)ليضفتادأ هنو 0 ا

 كاضرام سر ورغماب عمبسلانمدل> ا عبسا انك نار منإلا انيلع بئتالوناغلا بنا
 ابابا تسقم بن 0 دوح» ىم .نسحاولوأثونملا |
 ]| هيرعر ةيح ملاذ لق ءالوذملا ذلاذلاجرلإ لام كلم تاك ال) ىنسعلا] «تسدركو أ

 لركم « دامتاونركمولطمصخ إل ىو قرب فلانا او كدع||
 [كلظر رك مسخ ىلاغت قا نكيل (ىدلا) كيلا بئاغمأ (داب) ب دابءانوك امزوت أ

 || م*» ىو اديعب ىأ اريسق كل ءركمانعو ام (كل) بر ىبصصنتو ىدا سم ىنيطعتاللن

 أ( "ايلا (ىرط) انبأ(مه) مبرع لس ىاقراتو ركرابو بع ىارك نوض مهىرامو
 | .أ(ينعملا) ةياعافلا ىتسمدانالزكر ظل "نكن وسف) نيعضوملا قفبالنلا
 أ 5 ةيحووابح تنأب هلاهقار لاتحاشبأو
 هوي .1ىةلامحلاهذهو ىلا :#وأ

 ا دوغ” ىشز رك غاز ىو هاف ءانغلاةئرل هر
 :([| ةاكيلمألا (ىحن انش)ةةبحلغتشاو و نعداب هنالنيبلا بارغوه(غاذ) يىتخادكم|
 | هو ءهدجو نم باتا هلاح ةعاتشارغلا مهفول (ىنعملا) باذ(ىتخادكب) مهفءانعمىبلاملا

 || لامي تا نم لاقوهلأ نمثل ءاىلدالا رن دعب ىوسلا بحرورغملالعولو لت الدم
 ا 0-2 نوسفادرمل ىم هلايتحا فرضت
 [١ لكل انصراتحلا جر لا نالاحلاوةليحو دملا لم ةبحلاىلء أرقي لاح لجرلا (ىتمال)
 || كيل انعابن لابل اط ناؤكبف نيالا يبتكر اشملا با نمان_هوع هام لات ةيخعاو ةبحلا

 1 نوفا ماد ىدومترك_) يم لاناذهلو اهح لع هطرتنابهيلعلاتغاشيأإ 1

 ]| ةبطا ضاقو كا قيل اركم كيل (ىنلا) 6 راك ثنشك اور توسخ ل« ركع
 ا .ةبح اركب ةيللا ىلعملا داو زكا املا نوكيىتمافن

 ا
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 لحرلاو (قملا) جرابتوفانابزتادبابرد « ركو بك ص رحز ركتو فادرمإل
 ةيحلاةإ ب نامزلا لاذ موفيالئادحت الراكلاو بكذا ىلع هر نم لا: لاكمال

 بخ لوقت( ىلا ]سس دوق ى دية دو ن6 ه نه هركتر ف ىاديوامإل ىو
 ديقمالت ؟كيكو ىركمو بطر طئااضيأكيرحو عفن ىأ كن 1تيأرعساو مصالاتعاي

 هلنولو ءبةرلمالا سمنلا ند ىداب أرب وزتلاو ليلاس اينلا داشرالىدصتللااذكىدبصب

 ة,انالاوغو كلوذنالا ةوال-عأ4 تاتا[. مة تلفتشا تنألاملا آلي

 (ق) 6 ارصرشو وسو ىاوسر يك انها مص ىن رف ن> مانو إو ىو هلم تنأ امج خوجرلاو

 اود ) لعش(وك )ين( اوم ؟ةناتلأو:ئاذلو رغم )رت ب رف) تنأ
 ةمالمىتمت يح ناعم اما قرغت (ىغلا) طالتخالاو
 الفثليلا نورذةعيول الاكل تول نسف هرمجأ نمانلا عمها 7

 تسد مهح مانل ىو ةرخآلا ىف عضتغتو تققف الر وزتالازهش فوت
 ذئاب رتط لو لام ملا ساتطر (وعلا]«رتكاو كد

 هرثخ ام ىلع تما كنا ثللع عما :

 ارلاتاماكلا تسب كلو ليلم فيحانات 5 مساتلعجو رمأتل اديس

 !ىح مان» ىوشم ةوبنالا ةباتزلاثرتتاوئدهلا إو ط تكنو ليلقلا نما
 ٠مم أل عفر |عراضم لعند ) ينو تاج مدرس وح مانب رم ه نمدادوتزا
 فخأي قاعامسا( (ىنملا] تنسو تيضو ءانعم[مدرعس) ماكنا ةادأ( (نم) لدغلا (داد)ْن أ

 اعتق ملا مسالىنديوىسور تاتو ثرتتوكناو تا دعك ل عن ءقحلا مءاايفخوأ أىئلادعل مم

 ديدرتةادأ (1) مدبب تن

 ةحلا
 ىف دروهنالءارغقلا ل ىنعطتال كرو تر اة> ىأ كلازن مدع لاي

 لاقوشفأمالسالا ىأهتالو را تلفلات نع هاى ظرئرعشالاىدومانأ نأ قيرالا عنخ
 |ردبا مرمر «تزم اوي ىزوسزواتنك طورت ةناكوهذب نم ساشا لس ند



 نقف
 .ةو باطلا ءادأوذ نزو ىلع (ون):أرلا نع تزوىفع(ثي)ا دالاةادأ (ىا) يترنح
 0 الا تناك او (نحلاوب) ماوغتسالا

 ينل هن سن نم أر اسير ظفلانل نزو ىلء (ارم) قأ انعم
 "ب تار ءالا لاق
 0 ورا« رف فلا لات تابعت لك ءلعتادو حول رفا ىف "أول زملا

 لسمج نأ لاق ىلاعتهتلانأ ىلعت ملأ غلاب ىنيريعن الكأ ى أر ىرضت الفارشف ىفونأ
 نيلالح مهما لاملاب (ىنغتسا !)هسةتكأ( مكرتا ىفطبل) سنجلا(نانالاثا) ة-(الك)
 «ةرهبف صيق هيلو هذع هللا ىشررم ات ليس بطخا ذولو ىنغلا نايغطلا بيس ناك

 .!ىلسىنلا نأ انا هنع هلا |ىضرةمه انانتديسنأ سنأ نعىو راملو
 ةريسكلاء ذم نيت تح ىسفن بلاط هنزم ةزمخ صرخ هللا لو سراب 4تااقاذهام اهل لاقو ريهش
 ليت نيرادلا ف هحولا داوسر متل اذرو لبق نان ثالث ذئمثلسأ مقل خد اعط لوأ هاا مالا
 ىراصتالا هللادبع لاما ذسمهاوهللاىو امس باةلاولخو هو ةغيقللا انه هدارملار مثلا هل
 تاكساو ابلطرأ اطبضامن لا نم نيديلا صقنو ءوداي هلا ر تف ىوالا تاجر ثالث ىلعرغفلا
 | ةعلاطع قبل ىلا عوجرلا ةيناش اواكر وك[ ل1 ةمال_!اواسدموأ امذ نع نأ كلا
 | نمدارللو ديرستل ادق ىف سابشحالاو ىفا حلولا ملا فإر ار طضالا ةدصةثئلاشلاو زضفلا
 | نمهدي تلخ نمن أي ةبحلا مدعي نملاعلا ى عتمتلاو حمال نم يربتلا نيرادلا ف هجولاداوس
 امهنمهديولخرابتعابهجولا داوسا اين ادد توتو! يع وا ءدلقو ةضخلاو بهذللا

 أدوبار رسررو لام ىوتم لاتاذ- اوهللارقأ ىلع نامارح ا. أ يتنف اا بح ىءلا قو
 هالكلاك سأرللنركي بهذفاو املا (ىنملا) يهاب هزاسءاك زاوك دوبلك « هالك نومغه
 اودعجو فازه دا ل ىوش بويعلا هرثتسيل اظفح هالك نم عئطصن ه وهن عرفأ نوكي نأ
 ىأفازهىذلا الاذو (ىنعلا) «شديارت شوخ ,شءالكنوح ٠ شسدشاب :هر

 نمفطا | ىلاعلا هفازو دعجا هرعشر ثرهظي هعأد نع هالك هذيال تايلاع نصر
 :رظنمدي-ةوبكهةظهرترش ه. رهن ننام دشابوحدرهإلا ىوشم هالكللا عمنوك
 أ نيم ةروتسلارظالا نمنح أ نارعلارسبلارصبلا لشمدوكي ثلا تلا ىو (ىنلا)
 | هماج هدنبزادنكرب ٠ شورفهدربنا ندرك هضرع تر إل ىوتشم رظنتلا وأ ةفوشكملا
 رئاس (شويبيم) تاب ءءاج) يالا( 7-5 الا عسب (شورف هدرب) يي شوي بيع
 هارتاسلا هسايلريسالا نعإ فري ىرتشملا ىلء هرسأأ | ضرم تقو ىرسالا عئاب (يعلا) ببعلا
 ةأدأرك !نمةفف(دو) نك ىواب ةعدخ همأ هئهرب ىيعدولرو 9 ىوثم
 لج ىنمي ا برع (هنهرب)عراضم لعق دوقنزو ىلع (دون] طرمألا

00 
 لومي



 احرف قاذ مسح
 عافتنالاو مهرطو مهتوشدادزاكذا

 لاب وش ءامارعحاوخ هيك بر تسبعرد جارخ ف + ءايةز الولسوثالو
 تاماذاف هبيعلرت اسهلامو لام ىنغالو نذالا ىلا قد رد لاف غلا (ىعلا) يب بيع

 .نارتسيلاملاو هلا منع هللا ىضر سابع ٍنيإ نع فيرع !تيدا درو هال هيوم ترهل

 7226 قس ا يب داش اضل يس
 عاوأن ال ىنسفلاببعو ناصمن ممل ندد ريال ماطلا (ىعملا) يما اوعمطاراسهلدا

 ىم عبيط أ سمأ تاوبو هتساىأر ناو ق دانا اهل ةعماجو بولا :طرع تراس عمطلا

 امالكرففلالة داو( ىلا (جتلكةوتزا لو باسر م كارزنوج ند "ديرك اذكرو
 د_وعال هعاتمو :اقهئادابعدتعو هللادنم الوبمم افيطل هند عمى مرهاظلا بهذا ثم

 هرارسأةشخأو ةيسدقلا هسافنأ ةعتمأ لوغي هلك ايئاللا صب رح ععس تاكد ىأ ناكل تير

 .أناناين لا ل هر كسف تاكد ىف لحت الوان دل ىنغ نذا لحخدمال ةيسنالا
 'مهتىارو ىش ور دراك ىو لاقا ذهاو مت ف نارعثب اس وت ربع لب موغاب سد

 ب كلمسهفءاروهنلا ىوسام لت ورقملارلك(ىعملا) « ث--تسسركتج ىشي ورد قوس
 فازرأبهللادنء نوتوز رم مجالانيهمو مهلار ةعىأاوخراوخرءارمذلا



 || عراشم رن (ديراد) قزرلاىزورلاوةدحوللةزمملا فز دزإهلال (كسنازإ ينالطاوذ
 ءارغفلانال( ىنعملا)قيمحءانعماهجأر توا دكه بتكستاجنا او ةينمععلا ىازلا غش (فزإ |
 نماريبثكىأ اًيعانرنوكسعلا لاول! قوذوءارودبط مهلك ترش معرف بت |[

 هي ىركقسادتنكىتالداعو تسلداع ىلاعت قط ىوالاذومارك الاو لالا ىذ
 ءانعتةيردصلل هيل ءابلاوةلمهملا نيسلار سكي( ىركستسا) تولع, (دئاك )نم( ك) يتالذأأ
 با 'اوهو سرغلا ةدعاق ىلع لدوبج (ةالدإنلا ا "باركت ىف ىلع(رز الل
 || تمار كين ىمالث الط بلغلا ءافعض ىلءنولعغي ىسنولداعلاو لذاع ىف اعمل( [ىعلا)أ/:

 / ذم عرج عراضملعف (دنهد) عام الاك] عي دنبخ :شن ؟شرسزنارركبدنئوهدنهذالكو ||

 نوعضيرخآلاذغوتمعنواعان دحءاوانوامسب (ىللا) نوعشب (منم) ريفلاو» (ركيد)
 (ىعلا] ينام بودرهول امو ادمنت ناك اذرادك ازوس شن 5 هل ىع“ اران سارع
 ماعو اينالا لاعىأن يمل املا لاخ عز ىلامتهق؟ىلع ظلاله < ذل ةفرح نكته زان
 | ىلع ىيم ملك ل بةئحتو اف ادحاؤو ةمعنوالامادحاو ىطغي بسال, ىلاضت هنوك ةرخآلا
 لاك ف ىصعو درو ىفطر ىف, ةلودو ورث مهضل 1013 ىططعأو لذ "ىواعم بدسو ةبهلا ةمكح

 ارغيلءدابعل قزرلاهللا طسنواو)ىفاعن هلا لاترإنلآ باز مالازوأ

 أ هتاوالزاجلاوتبشتلاهدصوناادسملا سموهأ ىرقتر متل (ىنلا) جزتوتسناهب نه
 رع فولأ غفل اىلو تدثثل !مدعو فا ذ لبن نعراع ميعص حب الكوه لب مب ركلا هظانو مظعاا
 2 وةعانمل رامز هنالذا»لا لمع بح اس دنء قمل الدو

 (ىدنار) يىدناوخ مريكرام عمك لب « ىدئاراجةلن مب بضغزا
 اانقلا”ىمو ىلا ىدئ_نوى دفنة دلاو بض (ىنفملا) فرغت انهم [ىدئاوخ) |:
 ىلانمتانبر نأ لعت فر تا. ثلسام ىف ن لوغتو ىنيص تن و ةمي دس ككسأو لدغ أانأو 1

 ميرقلا جاز (باقئالاا .اننالو مسسمفنأ ارزلل الر )لاقو باسغلالا نه ىسخ مدح
 || ةيح لس أ ناو (ىنعاا] يرخكن عا كفوكرتتزا شا ء مك فأ ةيدرام مزيكتر زال ىوش

 : نوك |. اهنسأر عشر نمو صر عظيما حاج درا
 ان معلقا ةرامأ شن يدنا دضن اس اسشلا



 هكفازإلى وتتم زش نم ئرغ نهآو لالهلا نم بلع نموابرابتخ نوم ثؤهل ةعبزشلا
 ندا الاذنال (قعلا) م تسسودإل ءنيزوتكيم اروده نمو توا ناو دع ناذئةننا]
 لقلاالودغلا !لخخ [انأو ان ملغ ةمآشلا دوعن يضانلا مك ملاحم تالا حور ودع
 ءاوهالا لهالالئاتدخإ :ركا ارعالإدارأ .أو "اوعنالال هالو دع ةبعببطلاتاووشلا اذكاشيدنسا

 دم ةءاسوتللا نط ماو نرتخائأ .(نظلا سارا كتماوبنتح اوم [نيألا ا نهار
 هقلا تولع اوروزمل حلا لس. ؟ هزني الون ايغمالازدابلو لابو ملسو هناع تاه[

 ماو ةةزكرم مطالب ىولثم ىارعالا »أ سماةزنج وهنوذلا نط بنتححإ موريبخ ملغ

 عيطلا نفت لك رف ال 0 جنوكن وسن مما ٠ك ار عمطنبا ه توف نه
 .اسوكتم ىأنركسترس عمطلا| اذنه تاغ ىنالاركموانو
 ١ | نموه سبل ما هقنشاس (ىدلا] م تتيلاعن يل ةردتم انفزا ءتسب :قلخزا نموا

 ||راغتح اوان اوربثكل! قود ًاولمارببك اع ىلع *

 |نيؤملا ثيدحلا ق درو هنالة الاء سام قوغتالو يشتمل مزتشلاةداببى ءنيكتل اسلاءارغقلا
 | نساوضع ىحسسصتتشااذادنحار ,لركتو موا امنألاقو فلأبال  مفرمخالو :ففوتت ولأ

 :نالعاو فراجاا فراوجرهبىدرورهسلا لاو عنجشأ ء دس قكتشا
 لان مءربغ نع هاون لاو[ اهتيكدلو

 فلضتلاو انتيززهأ يمنعنا و- قريسغالا مكرمو (مدتتامها دوخهش ىذه نيل
 اموطب لاف عامتجالاورثالا نإ لاردغلا ادعو مهما لس ق دال مهقلستي و
 اهلةةساكلاكب ةىنستت ناو ىو يشم 2 2 .قلامتايه

 ا رار نثيكملا ف فتخاو» 'قناتسلاىف
 بلا تلاتاهزاجأناملعدمسأ نآدرأ تلات هر

 ثذوصمارسر#ل قم هل تلاففاهفناعو هتغناعو شيشمعا نما اهقشاع فت [ عوز دفسو

 (نب) ىرتمكلاوه (دورما) ننأرلاوه (رس) ل ء(ب) م نايت آدناغنان آدورف
 دورعأ نباهريد-هتةلذغلا نم دوةتعلاو:ر هلا ندب دير شا تقسأ ىدجةيرعلا نبأ عشنا
 ,مشلا كل: نم اه | ةمنزاهزبدقت(تاز)(ذكء انعم (نانخ) ىرثمكلا رض أ
 ىلع فارتاذك (ىنعلا) ناتلا ةيمهلا فاكتلا م قبال( مام)ىتح(ان) تحلزلا

 قبب التح ىلع بز خال كلطت ص نملزتنة أولم عمطلاب ىلطتو ىرتمكسلا رم نسأُو
 وناو ىنمودندركه اخ ه ىوسه نشكر سون ىدركر كنون » قم نآفلاراقشلا



 معز

 أ ءاثهمباطغل؛ايلاورئادلا ةيمهلا فاكلا ا خاب نادرك (ىدركر)ل (مكنرج)ا
 تناوه/ )ثلا ذر(داو) دركنانم( ىذا اد( هتشكرس) باطلا ءادأ (ق)دود
 ةأصانانأوتيبلاالتنأوهرئادلا ل اذوارئادتيبل !ىرتاهنادنوكتورودت .كناال(ى عملا )
 ةناتينلأ ىلع عملا تكرثاذافا ذكى ينظتعم لا, أولت :تنأوومطلاو صرا نم“ ىرب
 دوخدوحر :ريتحزاار سكره تسيودك !عازا ازاوكرهتدست+ كنا ناد لاقاذماو
 0 0 تل ةياتدثإب
 وكىذلا لاما لاذ اس اذه هذشأب هه اماو دشارتوك تساروار كيد , نامت همهزا

 نمي وهدوجو ةرئادف دسحأ لك هاريوةيفوهىذفا لحما لاذ نهر ظتو دحأ لك ةكرح
 .الاجابزلا ىريو اقر تسبا سهلا نالاملاو ءاقرز سهلا ىريهناف قرزالا جاجزلا
 الا ةرخالا تاجا بج نمو ءاضيربسن تاولالا نم تاباجزلا جرت ا لومار سما

 لوجو اردحاديهوط ىوتشم مهعيج ل سأو ماما ةزنم نوكيامقتسم ملكتي الا جاز
 هللا اوسردج الن عللا لم>وبأ ىأر( ى 0 تنكو

 نم دسلاتاملطو لرش اتارو
 : يم ىف ةصبمل اهسنن أر دلال نال .فرءامولكت : يف :رهملو عما مئاه ىنب

 | حرك ىدك سار » يسارك ارورمدجا وزاثم ملسو هيلعمللا ف هللا لوسر
 دا م تالا ) ينعلا] 0 .ارخاراكا
 يأت ذكي سمي صدد .ارراقم كولو قت القد تلو

 لس لوسرلا هنمههلاعشب نردصلا أر(« رو 0
 نمالو قرشلا نمتسلا لا سها هصالخا

 قرش سولاط ثاألاة دو ضروو تامدلاوءاهسالا فم سا

 براغللاوقراشملا قراشمتر رثتوتقرشأ باطلا دبه نبل دبع لام نم الو مئاهىنب
 0 روت لعش نم

 0 ةحواهلسأ ة ون

 2 الردي علارؤن الردي ىذلاوتاذفارؤ دهاشيا
 , وأفءاشي نممروتلهفا ىدهيتافسلاو تاذفارن ن هزراسبلا لعفلا ىري محلا نيسه ىرب
 تفك ىبلاقاذملو ق دسم ةدها كلا باي رهذادا دعتسا تأ هنعمتا فر



 مل

  ىهو هأبعب يثال ىه ىلا ايندلأ ن :تملخ نماءاتدص تلق ري زعاب هلع هتلاىنو وب دصلا ةريضم لو هيلع هللا لس لوسرلا لان( ىنعلا] «زيج أبن روم ديهركا م ريزعىأ تفك
 /!نيّدضاىلئاغل تلنئثىال ىرولارد هاب للسو هيلع هللاىف «هللا لوسرل اوثاق نيعبحأ مولع هللاناوضرتو. ,رشاملا ةءامسلا (ىنلا) ماهفتساةادأ (ارج) نيدضلا تاق [اروكدضود) تلفءانمم (ىتفك ]اةدس تا ءانعم (وكتسار) مارجاروك دضود ىتكوك ثسارو ىرولاردص ىا دئنفك نارعضأح ف ىونثن تانيعتلا شوفنو تارثكلاروص
 ل وتس لوعصم ما هني نمسك ف ىونشم كلازلات مث مىتقدس يأ اند
 هناوج ةمكح نع هباصصال يبجي لسو هيلع هللا ىل هلو سرلا لاق(ىنعلا) مت سهدكد شيلان م
 نمدوجوملا لاذ نوري ؟مىفدنهلاو الرتلا ةيهلالا ةردقلا دس ةلوغصمم كرمان اروك ذل
 , ز) لءانعمارد دزو لع( لكرظت(ىبك) طرشاةادأرك !نما ةففخم(رامأ ماا (تزكا) حرب هانزكر تن يذوأ سم ىذي كغ ةراتزىاإل ىو لاق ااذهلو قالب سعف هببع دحأ لك ىريءتجوزل لوب موقرملاىبارعالاوةيوتعملا !!مهتافسسوكع
 ل١٠ ايلا تشب ( ري)ء اننا ىرخت ءانعم (هنانزئكر )وهوا ذهنم
 ((ىنلل) ارضا نضج ةدودمملا فلالا(1) ليضفتل اةادأربتيزو ىلع
 1ىرخت نان الأ يرملا نداللامت»اسنلا ذهل ما هيرح نش أرو
 دول م ةأريمةحايز قوكتو لاجرلا رحت ةبترل ىف نا لم لإ نم ىدعص اف

 ارمةلاودو الانعتاز يدوتمينداك اخاعمطكو 9
 الاذ (اغا) ماهقتساةادأوهنزو لغ وك مالا
 عمطلا نبأ ةحرنوكيو عمطلا هيشيرمملا لاذ( ىنعملا)ةمهن

 الا .صحالو ةمحر ب, هرتلاو بيغرقلا ةبت م ىف عمطلا ىعي ةمعنر ةوهنوكينأب لحنا كاذف
 اردءارمتبان « وتو دىزمر ار رغف نإ تاما قف ىوتثم ةعانماا ىنعركثلاورقدلا ىلءريصلاب
 فعءاضم نعم ىناثلارطشلا فونانثا دحاو ىنعب لوالا عارصملا (وتود) < وود ىنبانغ
 ء ىف دة تح نيمو ااموبرمملا نحتما(ىنعملا] انهون ظل تالنت سم

 تاص> ماذارغسفلا نا نطابلاىغورهاظلا
 نيارادكير عقاب نكربص معلا ىغر ةع اننا ينفوأرهاظلاىنغ

 نالز ملا هع ىوزو ةمعتم ارمخ دبع هتلادارأ اذا فورعملاقو ىئارلاريقفلا لاقساسثلا أزمأ نعدينجلا لئسو ءايفصالاةبلحو اياوالاراعس الدو جومرقفلا ىف لالا ىذزع نال لاو لالماا ذه عدو عضورختلا ىلهريسا (ىنعلا) لالخ اوذزم تسوق ارد 6لازو لالع
 نير هنكسأو نال دم اهالتاو لمعلا ثم ىر زأوسدبعب هللادارأ اذاو ءارغفلا نيب هثكسأو



4 
 نارا ان عاريات ةسانامز )اتا ذالاول> اولطو هاما

 [تاج) ع رك لل ءتنفلوبمهو رك رش تل ثار دس ىمنسلارس ||:
 0 ويصه) رآلاءأنعم .زمأ ل هفركتف نزو ىلء(ركذ)ة زار ارملة يناس (ننكنلا) وزنا :

 ةرازمفل أ ةثانلخانلا عوزاارطنا (قلا] ةطلتغاو جزتملا (ةنانغك )ةرولاوه(لكر

 همم ينال 0
 با دعا: الرتلادرو ةزا م نانركسلا ف درؤلاكة و زينوكتف الفال هلال اسو بر

 / «ىدباسك نيرماغتردىاإ» وثم ةابناشلاولامولاركسس لتولي ست تاءاطلاو |[:

 افالتتسلا رض (امنك )انس ارنرم) يح ظيرسىا) 6 ىدش ادبب ل: حرت از
 يدافا ةءاكد ىف :ىللا ءابلا وكس عم لمه !لادأا تزكسو درعلاءانبلا مهن (ىدي) .ةعدلا

 |ةغستا ناكو انفي عا (: ىحاا)ارهاطراسع د دشادبب) باقلاوهإ

 |فدكيوةيه ارد نم كلربضل لف رشا 1

 0 روش 3

 كاذب ظعاوادكالاناطوايزع ناشطمد اتا ينال |
 | ىرتشم الزي نيعختملا مممزدغ نياتغاؤلا هاك له ةوكللا نخل هنا كاما لاداء هرقل |:

 مقا عقسلا(قملا) < قالولك ىثكسد هركتازدسح 6 لالم دما ءزاتدوحي فم ||
 | ينمي نال ثان منج لرتلا,سرخالا جو لالا ةانكسلا مخالو :لالمالب اسيرجن ىاإ رح

 |ةرزكمتقؤلا لاذ ثلا تلقداكو لو دشرااروضخ قأوردكلا نم عفسملابافالخاذإ ||
 /تلواو ىاعزو::كو درو نانفأى ليلك نالاةلانم ميسي مهتما بلاطلا قريش نة نكل |:
 اتروول دمك .لخ؟ 4 ند انا در فكة فاس# ىكعدرصمب نكبر اناارث أ هيف

 وح وو ىع لفشو نأ
 نشامى نم قأن امل ىتجالاو هو مرخنا

 رايغالا نءرتسنلا ىلاعتهقل لامر ةنضاذهو ||:



 هن ايد ر# اد ندوإل كردي يمر طالا
 طرشلا فدا ك1 نم.

 لال مهل بي الو نم ايسنالا ىلع مها ةردقال سانا
 ) .«مسا سس حف رتوكى ارإلا « مؤريزو

 رمح الوتلاءامصلانذالا لحال بانزلاو

 ع. (هدووب) :كنلا اهزمم

 رف مة )حال (رم)
 1 !:كبب1قاعت فال (ىعاا) موك لاوهو ةءاثلا ||

 انمى جالإلاع[ةكتسالا ةساسهل نا ىأ كاردالاو ساازخالا|

 مخيم البق ابغا اراكتاط لج الّييثلكولحخو مسا ةوخدل ناع وهدا

 0 يما أو

 تا ساس طامجلا

 دكر اس يلا اسوأ يجب اجأريتوعدبلا اجا وأ

 027 نآبك الفاو ءاماعسا هناك اةوارزا كن ارزارسزتا»ي ىمالئماشلامأ |

 1 لمح كلنا لا بردت نكسعس ا 1 بارتلا ىلا ِ

 .! ما ةرو م ىفوه نع مم نينقرق بارقلا ىلا نيبودنملا

 يف ةيكللفلا موترساوتن ا
 ل مد لاو

> 



 م
 ارم روكي ناكم لكىرتشم ىنإلارطشلا ىف لاناذاهلو لهجالو دعدرملا نارعبخ تةأرمملا ىف
 و ةحلاصلا لاسعالا ل يسختب مهرمع لام سأر نوب رضي قاشملاةةيسان لمعي
 قارحالل نوقال ربا لامعأب مهرمعلامسأ ًأردوبرضب رانلالهأوةدهاشلا مما لصتأ
 لاجرتاطكعاسملا ن ةىفاوعب ص الانا اودارأ تافراتتاب
 .ىاإ قرتثم مهتالحاو هادي وهلا
 لجالرلب التيعسلهر ةدابعلاوةعاطلالج الثنأت قلم ةروتسسماب (ىنعلا) هيسارأ|

 0ك عما وحلا !لجالاعتريشحامواهت :رشحوشلا فن تنم زئمخالا

 9 من '.براشااءابلامش (
 تلو ارا (زعلءاهغتل ءادأ (نوح) دوكيال(د شان )ريل
 نكيرلا ل مدلاو قال خالا مركسسو حئاسنل إو مثلاو لاملابىأ نو

 سفنتلا لهأ عمد ثرملاو ةرامالا س ذا! عم لمعلا لا ذكهوو ذا ف يكب بصق الو ةدخ ثا

 (لتجثلن) مروكي سالش قركى غرو هروكينلزىا فر هرو لنج الز إو ىم ىوولاو
 نكي عج مأ لصف (وكمإ ةأ ماب (تزمئا] يبرطلا علا لرو (فزعرو) هب راحل كرت
 عطتو يرام كرتا ءأر ماا (ىتسعملا) ركن داو ىأ يك يغترو عع (قوكىغدو)
 ثانى اج هحاوم مالو ىو:ثم ىنيكرثاتىأ رتل َكَواَكَلاةعان فوكن )ناو: را امل
 أ ةيسسيراشااميحلارسكب(مج) ىل مج(! عرص) م دمرج مءاهطصزا مدئبك م ديواللا
 جيرملاا دم) نسسحلا (كنإءراخملا ىه(ل :-) لح (ىام) ىراكنالا ما وغتسالا عقومعتاو

 مسمع سبأ (مهز تامأسلا نم (اههل نإ ىلخ(لد) ذم نالاه انعم يا كءريدغت( نيك

 لا ةفدور هلا نمرثأ قبيل .بقلاو نسملا بر لحم ىل سيلا (ىنسهملا) رمي ءانعم
 اذ_هىلقنال ال لرتلاوغارغا ا .عررغتدمنعملاو نملاةيراحم ىلع ةردخإل اموذت هب
 مدنيمهك و مك نأ فركو درك سخرك اف » ىم ةلداحلا نعالشفرفن ملص د

 مناو (قركور ىلعت(ىدرك) )توكسلا( [شخ) طرشلاةادأ(رك 2 4
 مسد 06 الطلاراكلرتناوهو كاذعفا ( نكت) 0
 تح ىلع فت ةباكشلاوعا .ازئل كرت ىأ توكسل ٠ سمانا( لال
 كفرامأو كلااو لاسل اذلرتانآلاىفا, كرتلاوا قالطلادلاذ لعفا كرتلاو توكسلا ىلهفتو ناو
 تالت تراسو غ5 ديكم هر فااعاذلا ماذف تلاقاهلادناممانورح اهو زتأر الف
 تاعا مط هريس هقانس دق لاقاذ سولو ءا لا فءاكبلو



00 

 اهرافغتساوفارعالا اهوا فارعالا: أ مازاعارم ناس يفا ذه 04

 ماددوخ هبرك نأ ركتذك و 0 ىذا اهلوث نم

 تراس اهاقناوهرغهسأرلا .يارعالاىأهئأرامأ مالا (ىنملا) ب ثا

 ع ةأرملاففهفنءاكبلاوةيكل لم اهحو نم

 .كل-ءاتنكانأ تنتملا ذكىتمشلنم تلا (ىسعلا) م مشادركيد

 تنك هكلوشتو لةسعلاةرامالا سمن عدذت ا ذكمو ىل كر تم دسع ليذتاو لما

 مامتلاخ نمسفك ه نوب رطزادماردنازإو ىو ىتراضتالو ىلا ال
 ةديستل ميارتنأ ةئانوحلا قير طن متن اهديك دش نم ءأرمالا (ىنعلا) «ىتسمت

 || م-ح هي ىرنشم تلاةزلذتت اووضاونلا ةعاللا اوعئمتُهدْش نموردقلاةللح تديلاةماىأ

 جهرلاو ملا (ىندعملا] تست نامرذ دج نامرفو كح و تست ا خسههح رهو نمو
 ةءيطمشلاناليدل_ضراعمال 'ل سمأ هستلج ىرمأو ىمكحو ىث الوثل كال ىدوح

 تاور تآتسن مد وخرج » تحربصزا لدىشي هردز رك و ىو
 ادا صونإ» ىم كا الوه لب ىسفن لجالنكيإلرشفلا ىلءرم سا !نمىلرغن ناو (ىنلا
 أو'اودعاجوالا ىف ترمس ل تن (ىنعلا) ياو ىىنابك مهاوخ ىغ نم « اردىدوأه درد

 © نات دبن مب وخر رك و ناج ف يجازقهلج اذح بيصنالو ةه>ال,نركتناي با أ ال

 : ةيماودو لور ويبو'|/يسملا) ي نيتحو لاننا تسث ىار زا
 اهب رعتدعبأه ديك دش نءا ماشي بالتيدفل او ننالاوا

 هللا نم سب وخط ىم علان مظوااهناب مضت تاغ ا هدو هةمل >وههحورا يأ

 (ىنعلا قاذانه ا هانعم (ىمىشبو ل( و شيد ربمكدهاوخ سفن .ه و رشا وخرج

 تنام شاك قف ىمالم ادق شل متو تونا باطن سلك :لح ال اذ يظعل اهتلاب

 رمسقلاوفسأتقأتوىنتةادأ (شاك ) يىدبفقاو نمنابريعشزا « ىدتنهتاورا
 كورن مناج) يسمن مءانعم ) لج ىلءةلح هذه تلخ الح ور (ثناج)

 ( ةغئاو ث ناك ءاتعمىدوب فن (ىديفقاو)

 تناك حور تيل ءاو(ىنعلا 2 هاا لحال ايلا .تكوءادف(ىدق) ور (نءتادد)

 دوكتنا بلط” ىرزلحوراىأ اهلنا, ىحوررس ىلع ىأ ى حورس نم ةفقاو
 بون دو> ل ىم ىدا سم ىلع تةةوول اة ءحورف 1

 ىماذكث نأ ان(ىنلاز ه«كذإ 0

 'قدينماضيأو ثرفن حور نم ىلآو فرحة دش نمار ق حف

 ةضفلا ىلع بازتلانلءج (ىنلا) يثوكساراج ىلنمابىيتجون و ثوح دركرزو عسب

 و
 و



 تنأ نما انكم ىمم ثنأ تنك ال ةعنمإل ايلا ن انغرذو اهسهاتكنىأ ب هذلاو
 ةقرافملاب +وبذغل اهلا نارعا الذ ضنلاو بهات كرت ده تمتنك ال قا دركس ورا
 تامرددك و نإ ىوتم جرداب ككل ثا :نمانأو تيوب نط ىأ بهذا ب سا مغاذغو |
 نطسن ورو ىلف و تنأ كنال (عملا) يي قكبم ابن نمزاودق نيذ.ه يك اجإلدو |

 /نآل غن ساو أريتتنأ (ىنعلل] م ءاوخر دع ناعارئارتت ىأ
 دصغت تو لكىأ هن مرذعلا ةبلاط يور لو انغدساو لو

 تأ رعاو ,وفءلاوجرا ةفشاعلااانأو لالدلا لم هتتأرب ةرشنعم وزو ىمىربتلا
 ىلع يتنكسم ةهح عضأف مركسلاو فاطالا ازا ةغئالت سلات أ لوقأو .ةداعس حف لالهلا اذه

 مب نع وح ىدوو هوو سوج» سمعك اريفامزضا نك جدا ىم لوذأو قماطا ضر
 || نأ( نم)لومذملا ةادأ (ار) ةدجحولل هيفءايلا( ىئامز) لاذ (تا )لعف!(نكيم) رك ذغ(دان)

 (٠ طرشي نإ لح (وج) تنك (هدو) تن (رن) تنك (موي) تسلا لم (تضرحأ)
 | هدرعالهتلمام لك مصل رس اسوربعميفثنك ىذا قي اسبلا نامزلا ملاذرك, ذي (ىنلل) مصلا |

 نآلاو مسلادباعك تنك تنأو مصلاك تنكر نو غتاسج اكس أرلا ىلع جو راب لومتو أ
 هن هيه مأام لك ضاعلاب« دبةن تقو لوك بأ ليفي[ !لاحاذهو اسركعمر اسرمعالا |
 نوكيفم ديىلع هاطبشل سي وشاي لا انو ربك الا مضل ىه سغنلا نال فتوتريسغ نم هله |
 [| انال ةبيرغ ةليح ت قس فالا 4 قات ةروبأ < سفنلاواتع[ذامل رقع بح اسثالاسلا
 ذوحو رلآن عض نوكتف حورلاب قمحو ىنغت ى تح يعن ال|
 تطعو اوك ءاره 6 تمل رددت و ىم لوغتاشيأ اهنالا لا نكران

 (تتقدورفا) بلا (لد)ئلن تقاوم (وتوفو) ىلع( بز دبعلا (مدن) يتسقةوسدول |
 لوت (هرك) عطر أىنملا (تخي) تنآ هوت (يوك ) نلت (كسسره) رزنم|
 الدار قفو نع د_بعلا(ىنعملا] قو رمبلقلاءانعم تتوسل دمريدست(تفخوسإ |

 لاكنع ىنعطلا هلوغتو هسناقرلكل كبل ةلاروتم |:
 .ثرعألام لكى أ :بحلا لاكعم ةعاملالا



 (عم)

 جملا أ لب اةينذطنئئىأ عيئلماعملالا اوح لثمو كخا:ةساانأ (ىنلا) بطلا ئركذم

 كنزفكرفك ف ىوشم .بذنلا#معطآلاو ةموكسلاو مكمل زئالكن الولح ع يطوأ ضماح
 (نامرزا)نآلاى .نكسلا ذه (لن) يي مدمكن اج ءرسزاتمكح شب » مدمانامعاب

 قيرط نءتا دعوارفك تاقرؤبتلاوةضراعملا يح (ىنعملا)تينأ (مدم5 )حورلا فرط نم

 اذهوىع فءاند ايقنالاو ةعاملالل حورلا فرط نم كمكحدثم نامياللنآلاتيتأو ىنأا
 هن اهاشىوخ 9 ىم ةارادملا ذلك -ذوهلماناتلْصل !بلغ:ناتدارأ اذا

 جاتك ) كما دقيون شيا مهفال(مخ ان ثن) مخ ايردرخ خانسك ون رشبب هب

 ملسعأ لويفاطل لاقل خ مه أ ل(ىنسعلا) تا ذا (مخابرد) راه اوه (رخخ) بدالا
 تملكتنو بدالا تيعارامىأ ارامج بدأربس فن. كمادق تم دةوناينبلا

 ضارتم مدرك هيون « ممخاس ىغارحونوفعز نوح 9 ىوشم كل

 ايلا غارولاوةدحرا هايل (ىنارحلوغم نوع يلد( وح 6
 تيهر (متخادلا) تنتىأةءوتلاتلعف (مدركهون) وذعلاةليسو نم هىتك ايهء(مخاس)
 5 كلباء ضارتع الا هو اونك م ىتلا ة-ابغلا نمت ةليسو كوع تذفتا را (ىنعلا)

 الها
 كتداع

 | ملك ٠ نفكو ريشعتوت شيب مخاط ىو بدالا تأسافدوجولا ةكلع
 ة(ولشبا عما ا © نربارتدركى شدي

 لصف (نربرقنعلا (تدرك )
 ,مءمىفانهرشا قنهثل ءاذه

 .«رؤىدا.متو دعابةناليكل اعالا ضارة اس

 قارفراإل ىملوفتو تاضاررلا ىلع صرحا رتاخالكلذ دم« لع طنالرشل لم درت هد
 تأ لوت(قرك ك) رئاوه ل < نكح نبا ناو نك محار حبا ةندتووا ل
 دام ىربغ (نكم) سأل دف ( نك )تن بلطت(ىهاوخ) ئيثلك (ء>ره)امالك (نذم)
 ذااو قالطااوهوامالكلومترملانارغا نمو (ىنلا]
 'ىهاو خر ذ ع نمزاونر دول ىونشم كفار ف ىل ىربسمالهنالهل» ثلا

 .تلوردرد مهاوخرذعإ» ىء رشا كلاذورهتس ادعس
  ىدا.ةءانمو نسا اك ةاخو هنا باقىف ىر_ءبلاط (ىنعلا] تس

 محل ىم اطمناو مرخا لحال ”ىلءتب شع نءان بدالا ذل:

 .تفلخ ءكىأ « نبأ



 معن

 ب اذان! نممحراىرج لج الس انلا 5: ميظعلا كلت ىف «ىلعدفخلاو بضغلا

 ىفنتمىلءباطلنانالدبوتلا طورمشو انهو ز«لليرتاننمنسحأ كنلخ وح

 0 اكقسلا ,زإو كوتمالمو زج ممر
 بول -الاو الا اذه نم بنار ارعالاأ مالا (ىعلا)
 دحر نوح هب رك لف ىم ءاكبأ .أ مالا ىلع عقومالكلاءانثافو

 (نو>إا بلا هيرمنزو ىء(يرك 2 0
 ى) داي فرح( هك / أرمالا (نزتير 9

 تي تيوصتلاوة>ونلا عينا ( يملا)بلقا

 هذبحوت صل درقرارشز ه ديدبق رقابنا 0 0
 نمراسس(قعلا]علورول (ديدي)ة دحواا ىدار ارشوقرب ىف ءابلاود-او(ىك) رطلا (ناراب)
 2 .ءالوارهاط داو قرب نعل عومد نمرطامتىذفارطملا لاذ

 قرتءاىأ ديحيأار ,ذلا لحرلا ب نع توهتلاب مئات لو محلا ةيوازيف نمل اشلا ىنارععالا
 قد 6و بخ كرد ال رجل فيازعب !لم اوله

 لجرلانوكي فيا هوجو نسح طوبرم لعزل تلك ارصالا كلت( ىنعملا) يدرك زاغ ١
 أرعغ نم ةيناثلاو ماهةهسا لاما نقولا نوجا وكول فعرسشنذ! مالا نا أ
 ىوشدوح «دوجنا زر تلد شريك زا هكذا لو ىمالنع*> .ورهنلا سد لاق :ليلعتة ادأةلاما
 انافسر هتبحمرلا !ةنوكرهلالدو هريكن مىذلا لاذ (ىعملا) يدون تايرك ونسي نوج
 ..ةو> و دوب نو ناجو ل :شرازا هنا 9 ى نار الو

 أب الامد حو رلاوباملاهلالدنمنوكيىذف كاذو (نعلا) و دوحو ارا
 | ىنارعالا لحرلاعم ةارعالا :أ مالا لاح اذكهو لح رلا نوكي فيا .اكيلاوع رششتلاب
 ارث _عردرا توحدونم>ايردع « تسامماد شب افحو روجر دعنا ىوشم رخلاشمو
 فأل هئاذجتو مروح ف ىلا لا ةو(ىنالا) م« تساوخ
 كم تارمع ل1 ةروسف ١٠ه نومهم ىفانرمخ أ ىلا هتهقانالاتارذعال ىأر ذعلل موي
 نب ز (ىدعملا) «تسحدساد نوح تسرك ح غاز و تستسارآى حس انل يزال
 مولعج لابلاو نسحلا م ,هاطعأ ناي ىلاهت لبق نمره اط ةنبزلا ىأ نينه ىلاعت للا سانال
 فيكى أ «-:مج ورم نولعي فيك ىلاعت هللاهنب زىذلا لاذونيب ويمد ابعنيعأ ىف
 | سيباوأ ىلاعتةتااما هءاةبئانو لوهع(ساثا نيز) هتمشاجتلاو صالللا ىلع نورد,

 تاق



 2 0ب7با7ا لو يي ير 1 12 12 2334ياا
 (تاووشلابح) قلاحلاوهىلا.هتها نكسماو نيزاااوه سيلب نكو لو ةرعاشالا تاق
 (نينبلا) نم امنوك لاح( و ءانلا نم) تاوهشلا نوك لاحاهتي زءيلاوعدتوهيهتشتام
 ليالسأ عونمرب_ ءاسنلا بح نأ ى نعل دل تاوهشلا قبح ارص ول اسنالاودالوالاو

 تالءاسنلامدقو اهل ناسلا تراس تاو مشلا عما هرك ةاواهشعب .انتاوتا .اوهشلا عونملل

 نهالانء لانو اح مهردم مهر دكراطتغلا نإ 6 ٠, ةذوخأم ليقو ةئصحلا ةمكمل اهو

 نملما ةءؤملا ظفللا رغمونعلاع وحش ليمناو*اسنلا ىلع وانعم (ةيؤ لا ريخناوةشفلاو
 عيزلا(ثرااو) مغلاررّميلاو بالا ىأ (ماعنالاو)ىيرنا ىلا لاسرألاوهوةمالاوأ ةعسلا
 نسح هدم ءهّللاو) لاوزلا عيرس عافتنالا, اليل ةرهىذلا (ايندلاةايخلاعاتم) روك ذملا(كاذ)
 ىرول !ميلعبل اغلار سوذتلا بابرأ ما .هرغاوع تاب ثالث ىلع ساتلاو عمجرملا (بآنملا

 بلاغلاو حاورالا بابرأ مهصارحلا ص اوخو ىدهلا ملم بلاغلاو صاوخرو تاوهشلاو
 نا.دنلا ن مىتشللا سانلاب ماوعلار كس هاب .اني امم فنس كرك ذوقوشلا مهلع

 فوخالهللا*ايلوأ ناالأ“' يارالا صاوملا اور .نمآ لك لاقو نموا صاوم او
 وت يعرطآلا نيز هرمي ماوملالاوحأ حرش مسهلع
 ءاملا يد لاترد ومطر ترا لالالا ال

 ا قامتشا ل هد

 ا ا و وعم 72 كيوان ىف

 ديس اتا ذوو افيعش كاك ناطبشلا ديكذا ىلا هتدنا لاثةسرسولالاذاطب ا سيلو

 ناتماوءال_تاووفهلصالالا ىلء نلفت اردء في كص يل اعتقال : زذلاوانالو و

 ماونك « ديرف ! اهلآنكسيفدوح و ىوشم 0
 قلخ (هرفآ) لحالا هادعمكن تزرىلع (ى) ليلعتةادأ (درج) 0

 قلخ «2_هلفع تلح ىلا عت هللا ناامل ع و ردع (هاون) ىم (ك)

 لسا اوذالصلا لضفأ انم ن ىلعو هلم مدآ اندي_نوكيىتملجرلا نوكسل جال ةحوزلا

 ةروسق كاعتهقلالاق اهب الا ةئيسثملا قات عماهطغنموارباص ىأ ابهاذ ءاو ع

 نكسيلإءاو> (انهجوزاهملعجو) مدكىأ (ةدحاو سغن نم مكسفلخ ىذلاوه) فارعالا



 محل
 ىطساولالاق* اءاوالان اطل سم اعارو سابعنبا هرانمماو نيلالمج ىهتئااهقلأيو (اهلا
 نيدلا مجان ىلا هت هلاري غلا نكسا ل هنمءاوح نلخت لولو ةدحم هئلاريسغ ىلا نوكسلااو
 ةدسحاو حور نم تةلخ حاورالا اذنك :دحاو سفن نمتقاخ سر كلانا كف ىربكملا

 قلخ الو هداولدلاولكم مكللانا منارات! ذولوج اررالاوبأو هث لسو هيلعلا فسدت حور ىهو

 ىعس هيوم دقلا رثاظ ىف قحلا سينأ لاكهنال ب اال نءاشحو م «-ورناكحورلا مدآىف

 ىتح ىلا |وجوزو حور نكستلا ذه ومو ةاوح شب الاقل ا سفن م ,.ل لو تان نا

 هنالو «تمقلخخ هنالبلقلا ىلا حورلا نركس ىلا نيوكستتا سعأ ١ ننهو ةنجلا ىلا دوك ارم

 قانا دانت

 نءرثأ ىفدأر و وظ.ةءادبلا ف اهي !حورلا يش غتالفا

 9 مانا تاغ لارا رانا ا قامو هرلا باقل اف دبا .رشل |تافملاراناأ

 ةيدوبعلل البام ىأ اهاصاننيت نل مر هقلاوءدةسيناسفنلا ثافصاايه ةينامورلاتامملا

 امهات ايفا و 'هالعج ةيدوبءللالبات الاس امهات انة ةمعتلا ذهل نك امنا نمنيوكتل

 اذ نيرا الاتات د راب انعم سذنلا تاللت_-االفةدوبعللا
 ةئنؤللاةمارعالات .أرمالا فرءابلغااوهأو يدر ع سنتا كتلي

 | مسر» ىم الثعلاتاذ ولو امعاش : ذ
 وهلازنتسر (ىنسعلا] م شيرغلار ريس دت
 ىوفأ دح اوناكر ىوذاو ف از 0

 رطشلا فو مجرابأ لالارطدلا ىف لازنوكيةهتأ سعال موك 'لمالاو مكملاقوهت امهم

 ال رنا ضرنولىأ شيوخ ىلا فو رصماهانعم ث
 تاك تسمم هكداو ىوتم اذه نمديزأو اهاغجا

 دوق ةموكدعو ىراك# ساننلا تنأىذفاثلاذإ ىنهلا] ع ىدزىارجسجا 1

 كاعتهثلا نم هرقو ءأشولع اريحا ىنيلكى دان ىأ برعض

 :ىفةمكحلاوابسنأي ةغلالا
 ةمج نمرانلا ىلع باغراس “املا (ينلا) رد دشأب

 الج الافلأمايلا تبلغ باخطا تاك اذار اتا نمىلةيءاسلا

 اردقلاوه(كيد) ليلعت ةادأ(هك نوج) اوه شدت اريبآ ناد ت ٠ ًارودرهدما

 أوسم( تسين) ردقل اوءاما نملك (ارود دره)اعناموالئام أ (دمنئاح)ةدحوالهيفءايلاو



 مما

 |راتالالئاسردقلا نوكبال (ىنهللا) عورلاوه( شدرك )عاملا الاذا(اربآنا) لمج (هرك)

 رهام ىمادكئاوهةتعجرأوءاملاراثلا تحيرانلا ىلع هطومس نع“ افلوءاسلإ لو هولا نع

 هيبشتةادأ (وج)ةأرمالا لع(نزر) ميىلاطاردزوبولقمانماب و ىاعرا باوج زب
 نا ارهاظ[ ىنعملا) باطملاةادآ ىل اطوىلاغىفءاسلاو طرشلاءادارك !نمةففم نام

 | با اهو :ًأسمالل بولغمنملابلا فتنافرانلا ىلع بلاغ ءاملانااكةأ مالا ىلعابلاغثنك

 بو سم لقاعلا ناغب انا ةم احلا سس
 لع املا لهاجلاءاسنلا ةعاجىأ نيلغيوةحو دمملا هلاصخ تب 7

 هتوجثو هفن ىضتغم مكعت نان ةيناسغنلا هتاوهثةلازا م دعلو الا ةقيقعت هلع مدعل ةءاغلل

 عنج ماقط) متلدبح مرو تعمدت اغ « تالاعرسزبدتيتقل 9 كوش
 ىلا لاق (ىعملا)ءالعتساةادأ (ي (ةزنإءالعتسا ذا دأ (س) لد عسج (نالدو) رفاع
 مهنوكلامدابزو د فلعل ب .أ3مالتعلا ىلء ةأ مالا تأ مسيو ءيلم هللا ىلص

 # ديور»ريخ س ودنن تأشيا هك داز هدنة ثكرتح تالهاج نزرزاب الط ىوتثمت هو رم باصصأ

 (تناشيا نال عنان) د ؤركب| هد نايا مما رسكم [هرح )دس (زاب)
 لاسجلاهدعل ىنملا) ملبن شام( دورهم ]دازو (سرو) توحد لأول اأو
 ٍش "نودي ريونو ةامس الل اوإ !نالءاسنلا ىلم ةبلغلاو كاب نويوكي

 ”اويحكساز « دادوو فطلو تقر ذاشدو مك ظ ىمةغيةملا

 اريج او دش( ناشإ) دركبذوق زو لع (دو ل ظءانعم
 .ةبلاغةبئاوملا نالالللت نوكي لاهل ةبحموفطاو ليمون (يملا)

 »فاو توهشو مسخ ه دويىفأ فدو تقرور ومو

 بكل نيب وتم نيذسو نانوكيةوهشلاو بضغلاو نآسأالل نيبو منيف سونانوكي
 ةقرلاو ةبحاىنعملانركيةي ردصلل تناك اذاامأو ةيسسنلا نا اونا فالاىفءايلا تناك

 © تسين نوشعمت أ تسهحوتررإل ىو ةياوبطعا ف و
 ةلاحلاوهو حلا ةسسج<دارا(نآ)ءايضو لش( ون



 معمل

 الاذتدهاشاذا كلنأك ةقوشمملاءايضوةلعش سبلو ىلاعت هعئس هنال خا" ايشوةلع ثا رم | ١
 :أتُثيح نمنسحلار هظمذأرلاىأ اننوكب ع ةفلاخ لوقت ةأرملانسح ىأ نسما
 0 ةلاملثابةفو سوم ةأرملاوأ ةقولختري غنسملاب اخ ىلا

 اىأ نيقل اللا ؛نسحأ هلال رابنف ىلاهندلل

 ل اذهو قولشلا بحت با وااشيل ةيح4ةيحلاو قوش علا نسحوه سياو حلال شو
 هلنوكبال سيف حورال ىذا دسملا نوكسا ىلاعنهنلا ةيطم ناك الو مكح .أناهجولا كاذو
 قطماءاي شو له 2غ ةيقحلا ىف بوبذحلاو ىهلامغن حورلاو حورلا نم ةفاطالاراث "آو ةذاطأ

 3 ارادو نر ساعلادخ اياردو درمان درك ملا لثة يرال علا ددلا»
 دنا درو طدرك اكو ته ةدئئادره .لاعدرتب(تِمتنا د وح ترش

 نا ضارتع الا لاذ ماو ةشيعملا بلط نم: أ سغالا تبلط الل جرلا يل نا قاده جسم

 ايودمرئاد لكل نأ قمحتورلاع لك لع دثع دوو .اولاق محال ىلا عنى حلا ةراشاءأراا نم
 /نولتامو مكملخ هللاو ىلاعقهتلاللاق ىلا عنهتاالا لرحمالو عيومالتاو اكرم الرقم لكذو |

 | ىلع مدن تايللا نم ةأرملاةبج ىف علام ىنارع الدهان لا لوهّلل ة ىلاعأا
 تازدرمؤ ىم لوغب ونعم بغأ|نإليل اب دش ةغيقدلاءذس واود سةنام |
 الاذئمىأكآزءريدقت (تأزرر جرا (درم) عن اوعتدرلم تعاس اوم هك تاجدشا
 (تدرمتعاس) .لرظلا اذ, «نم( أو زيك ] اوعز رك )انام راض ء انعم .(يمنامش) لوةااوه (قنكز ا
 ملاك انامدن لوملا ايما ما نسي ا رح ناوع) توما تو
 وحاهدكل نمناجر ب «مدمآن و ناجناجب 0 "نم مدد
 افحررىأ (نمناب) سارع (ىيب) ا 0 جورلا(دام) مدر

 ىال (مدزنوج ) لجرلاب بري تلاوهو هلمهملا انيسسلاب سذرلا دك..الاودكل عسج (اسه:
 ىلعتب رض ئفىالراحور حور ممخ تين ئشىال هدفنا ىارعالا لان( ىدلا تب رض
 أرسكلا-الروطو ةنثمطلا ىلاتفرتاذا ةمسهلل !سفنلا نا «بفوادت عتابر ضخ و رصأر

 ىفاينتج أ ءاآرئذلاو حور ىه*ا'ةادصتىذفا نأ ل مو هيريضر ءدسقق ءسغن فرع نم
 هن مدغتام ىفعةجوزلا:لادهاشا لم خيفارعالا اذكم دنا !4لسصح ةئيس(قالخالا
 (نوج) «رسزاراباملةءدلادنا ه رسبدشوب ورفديآ اضف نوح ل ىو لاغقةنوعرلا نم
 انلمع(املغع) لعال(هسادنإ ىتح (6) (دشوبورف) ىفايءانمس(يآ ) ليلعتةادأ
 لجرلاانلقع مل -هيالوحرصبلارتسإا نابل لالا ارلانء(رسسن)لجرلا (ادان)
 ىلع سفن مولبو عكف اذه تلعن ئثىاللوقيىأ العالا نمىندالا قري الر سأرلا نم
 جدردو ناس رك هدي ردبودرب دروح ى اردوخ تشن ؟ اضن نوجا قواثم 4 فام

 (يعا)



 لا موز

 اهمول,ىأ »فنك أبو مالا سفن ىري ءاطغلا نيعلا نع خريوءاضتلا بهذياا (ىنسعلا]
 قرخع هرابتخاءاشنمدعلا هسفن ضرك د نادعن ىأ هيبح نر خعاةورفع هان ن وك ةلاح

 (ينلا) «رصبلا ىمعاضتلا :اجاذا تفكوي هربخن نيادادنيقنملاءامانازإلل ىم سومان بيج
 دم كوع رصبلا ىمعاضقلا«اجاذا لوقو هورمأتااذهنيقتلا ماما يطعأ اذه لجأ نمو

 مدبر كنوك | «انعم(مرشى) ي موشح نان صرفاكمدبرك و موش ناهتن ن زى تفك
 تاظكنستام دننوك أ ما .رلا يحلل نانزلا اذهاناءاثعممدوب ركأ ف نم

 ىم ةاجانملاف ع رسما _منرك ا ارفاكتامزلا اذه ىلاتثكن اوىتمةرداصلاأ طألا

 نلبنالم ( وتراكيك )نا (نم) « نيو عب زا مكرلكي نكمري « نكي ىحر ماونراك-جكن مالو
 (مكراكت) سامى (نكم) ءالعتسسا ادا( )ما لصف (كم] حره (يىعبما)
 ىنذ اوىنحرا كل بنذمانا (ىن-لا]ئشلكلغساوهر(ىو) لذا نم(خيزا) ةعفد
 ٠ دود ناهشنر اربي رفاك ف ىع ةمفد ىفوذسح نميناغتالو يدزواحو
 ايم نوكيرذعلا, قيام نامدننكينارفاكلا عشا (ىنعنا] دوش ناس دراردع

 مركب حر ربتنرشح » ىوتثم دايقتالا مالسالاو راكشالار مكسلاىعمنال

 اع راو نشاعولمل انعم بيلي مضع() مدع مضودوجر موا شأع
 ا اب هول "رفح (يجلا) اشي أىنمع (مه) قشاعاهلءانعمتسوا

 ايا مف "لمتم تامل ىدمرسناذلا دج تالا مدعلا اشباودوجولا اشيأ اها شاع

 | ىسامناماورثك قب ىوتشمئلتاذل نشا مولا وةويؤلاو دوحلا :ءول<كتريضحو لوذعلا
 ءاي ريكلا ىذا ناقشاعتاميالاورفكلا(ىعلأ) م ابمكنآ ٌءدنب هرغتو سم ءاربكتا

 حورئاوناممالاو رفكلا لها نانىرابا !تاذوهوابهكلا الاذديبع م هاردلاوةضغااو

 |عميةرلا نمدح !سيا ىا هتئ الح ريسكسحا ىف نوبغارو دام «ايهكل نوبلاط باَقلاو

 ةلاوهو بغار هتجر ريسك !ىفالاىلذسو ىولعدرفالو بلا ىلاعتهاذاالا عيضولاو
 سودة ومرت

 رضسم نوعرذو مالسلا هيلع ىسوم نمالكتا ناب ىف اه
 اس فو تاملظلاو روتلاو قرت اوهورهزابلاور تالا مسلا
 مانالل ثوعبم سوم ناببلاو رنلاوثلب رشلا نع ىغتسلا تنأ ناكد او توكلا قلاخ امالثاق
 'ءتاايقرامأرتسثلنيخالو ىسومانرسكنالى تح طبقلا ةفئ ا فة وبرلاتيع دا نكلو

 «رآر هاظ و ىهرارىعمنوعر ذو ىبو» »ب ىشم كلهم قبامىقن جاردتسالا ب رطبف

 ىرم(ينعلا) طولا قيرطلا مور اوذمدخل بهانلاوم( ىهر) ي يعرف ناو درا



 نوموك مهو حابشالا ىلع ةك ام ةنبانلا نابع الا ىانأطوب رم ىنمأل نوعرخو مال لاهيله

 نوعرفا ذهو ةبادهلا ني رطوهر اميرط كل < لاعلاردقلا بح !.الا ذرهاظلا ىفن كلو أ
 ىداهلاهمساوفو هرهظم ىسومانديس مك اف. ةباوغلا قب رط وهرب با دهلا نب رطالب

 ةلعال لالا ف لبق نم لق ىنعملا موكسحم أ ههالكف لضملا ههساوهو هرهظءنوعرف مك اهو
 رهاذلا تانالتخ الة يضتغمرهاظلا ثيح نم ىلاعتهتلا* اهسأ نافةلعالب لزالا ىف در نمدرو
 ٠ هدشتاللقح شي ىسومزورإل ىوم ةبدحالا ىممةعاترهاظملا ةةيقااىف نكناو

 مادق تاقوالا عيمج سومان ديسارا ها ئأ ارا (ىنعملا) يمدشنلب ]م نوعرف بل م
 هدبو نغيلاو تايلَكلاراونابتعمالنيملاهلا بروس هن سدقملا هبل ضراو ىسان ألا
 هام م مهل نمايلوغب و هعابتاو نوعرفوم دي دبحوتلاراهب رشا مالظاةل ديمءا شبا
 ناكه سومان امبلو ءاوعدنالط ملعب وربه ادموة دنع ةس وبرلا دي ارابن نوعرفو يسهم
 | لاوديقمىرابتخالا هئْر فرس ل ءةردغلاعمبتلار انيزحو ابك ايزيالافسناشرأ
 أدشالغ هنو 0 بو ىوتتم الئان هتالب وتل اسال
 : . اريدكب () مان نمد وكلك

 دب نك لولهلال لغ كييف رعرقلا ا اننا( متم )لوي (ديوك)
 تزفو ىو« ثررفالدافلا دويق ديمو دام عل[ -

 ”امشلاىف ى-_واناانا لوم, نمالغىتت نكيرلولوداثرلاب
 ةزمهلا (ةدرك) م كد رتالمتاز هارد وسوم نإ 2ك

 كلن اضرأ تلم ىلو اروئم ابن :ىموم تام> كنااراو كس

 نمو (ىنملا) ية دركور يسار اجماع و ةدرك رممولاو وسو»
 | كتاقدارسس عل جدااردبكأ«+ولاقرقكأو ره ىسوم ثلا

1 

 ا لقا( دم1)لسبطت (نوحا ار 0
 1 ير لا ا ينعم ىريبدتو يناوح (ماهراجس) ماهغدسا ةادا
 اذاىا ىتليحنوكنامةباوقلا ضيضح ىلا ةبادولاجوا نم طبهوربداوفوسخ ىمهفل قام
 دسهلاراؤاىلاط مغ ستغيل

 قاحجو لوقاو فو نو ءالعغا



 انقل

 ناب ةلئاق رس غول لب حرف ةبون نكت نكمل ن اطلسو بر لو ةبهلاح نا ك تاكو لو ةبر

 اغا لال فوسكرمشلا عقواذا ىنعب
 بواثدكدر هنوافْست هتان دوره ثيل

 3 (ىعملا) ينءىالعالا فرد س اطمح
 ةىلصألا برأ أ سال برضو نم ىلع فيحاي
 ةرهشلاو «ىتتدعب أةئطنطااةىل عالا مكب راناىلوق ساط برش
 تابت ر دارج شدت « تاهبتاما يناشإ هحار اوخإل ىم ىسوملذايثشلا
 عم ماكنت تاك ةياور فوا د-اوا.:مااخ نوكل ىلا متمف ةيدوبعلا كرمت ف ان باوع)

 يس اهشبن) نكمل (اما)مالسلا هبلع ىسوم
 اشيأ لاقو (ىنملا)كتدسسأم(تا .اسغالا/ارخاشإ مل غورسكيو شب ادناكش

 براتنأن نكسلو هاكرش السلا هيلع بيعش ,ءذخالافزأ ةيدوبعلا ل ىسومولا نابت هيف

 ةيناسنالا تادبالا ىهوةتبانلا دامغالا فش
 (ينلا) يدتطملطسارركيدخاش باكل سوما رابط ىو اهعطتتو
 .أتن 0 ب رمثا ىلا المومن سف لعجتم دعب

 نلا[ةلمومل .هطئالاهءاقلا نسالك 9

 تسه تسد هثيئزرارغاش 9 ى ما ذك حالا ناك اذاغأول ةيلاقال يت ناغالا عيب راغالا

 امهفو طنوتمم(تبسجؤ) دو نمىعم (تسه) مي ىفتسج «كينتسدزا حاشيه هب ىف
 سافل او مودغلا ىلع نصغلل له يلا نق نيعشولا ف (قو) ىراكنالا ماهفتسالا ىنعم
 طنلهوو الا ف شاك الفرمذب هللا ناو ىلاعن هقالاقالع 'ءبلعر دقلم عئمل الة ادي

 ناسغأ ضعب توسانلانانس ف فرصتمهللاثاذك ال نس ذلاومودلادب نمادبأ نصغلا
 سأفي مهما تام-اسا[لازعالا نم مولطعي هتاموثسم
 . « تسار «ثينانا تردقن ان-# ىو راسبالا ىلوالةرمعا كلذ ف تال عقب امس لئبال

 سنو مودة ىهوتلاةءاظملاو ةردقلا كلن نحو (ىنلا)« تساروناراهث تانك عركلا
 هاذ فالدوجو كلفطلو ل هركن 1 كبةدو ع ىعتلاةيلعلاكئدارا
 ةخيزطلار اث اسهل . زوذءب رشلاراؤاباننملاب رؤي أ ةهعتسمانم ةرداصلاتابيرعلا لاعف الا



 ذي ريما ىوعد نمو ىوسا اىلاليملا نم هظذملةةيذمللا هده تاو ةفرعملا عاواب ءالعاو
 مهتئامعانقمدو هل ةفلاسخخلاوةوادعلارازهطا, نخل اصلا ل دابع بن اح ةسايرااوربكلاو
 نيمآ

 سبب » دوشحون هدباترركنرإل ىوشم
 (هد)لغزلا في زلاوه(بلذ) بهل اوه(

 (نوج)راسنلامادن(شأ؟شب) نوكيإ( و
 تارمرشعاددهتمو ىشمءالط ناكول ل عرلا بهذملا نول( ىعلا)هجولادو د( ور

 لمْرلاسهذلاك اناا ذك ادوم بولوك فيك اهن ىأرانلا مادةهتعضواذار

 خا وأن مىئسلخ نأ دارأ اكو هناب .يةزع مالا هياعىسومروضا
 ولما قرو::أ ٌىهحودو:وتالاملاء يك هئم ىهاناعالا نم ىولخ بم بة انالا
 هت سوما كب دنو غم ةظللهتسوا مكسرد ماا فو بلتهك ىنإل ىوثم عنصأ فيك
 ةاداهملاو بالا (زغمز ةدحوالةزمولا(ٌةظاح) ىررغتلا ماوذشسالا ىنعم اف ىقنءادأ(ىف)
 ىلاصتءديف ,يلافو ىلق مكح سيلأ (ىعلا] دلخأ (تو]6 راضم, لعق اك ) ماكس
 ةوادعلاريشملابو ةداعسا اوةءاطالا بللايدارأو ارش: ىلع ةظاوابل ىلع ةظاس

 وشر مهنا ذف ىف نكمسْملا نيركستلا نمةنعارقلا لاما ذكصو :واغدلأو
 مهدحأج رخاذاو ملا بناجلاولام مهسفن اب اولخ اذا هننا ع اط نع نيضرعللا هللا لهأ ىلع
 لسيملاتارامارهظتف ناس«الابزى لفيف  ةراتبهعلا هللا «_بقن فلاقو درت سال

 دوز « شابتشك دوك وح مدرك سال ىم مرجال ىردص و -ضبةرلنو قا فراطا
 متسول ااا ران نك اود( ىنلا) ناب تترك .نوج مدرك
 لضملا «مسارثأ "ف رهظز ايل ىأل ب ذأو رةسأ اعبق نك ى لوب الود عسأ ىداسولا همءا
 (يندلا) م اراك نباريغ دشابجدوخ .دكي دنك مهام ةظل- ل ىو ثم شأولضأ
 راكنالا ةراثو «تبنا دوب فارع لل ىقوسب :رانئأ دوسأرخ سن وارق ةظاىاعو
 مئامالو ما ةادالالعو رح هلالاالا |ماعرد ةرالوأ نوححسصتامةلاملا هذ هريغ 4الاراك

 (شي) «تاكمالو نكره عودت و تن نك مح ىاسمطوج سيبو ىو هئاطل
 اهيرعمو ةركلا اهب برشي فرالا ةلوتذماصعىهر ناكوح عج (ىاسجاكوح) مادق

 تاحرد



 ةرككيمذنو دم نيكي نكت البوس كس 3 (يتعلا) ب هذنوودعن(ميودى) املوص
 ىف .ووانراينخاهحورمللا سد هيشناكمالو ناكم ىف
 لاا نم لول لاءانث !ىف نول :اًذهو نام وسلاب نكس مأو معلا ولم امببعلي ةبعل
 هو ”ىناطيسشربج نيمبست ىلا مسقنمر اي .الاو ربذلسا نم, . لكمشسا لهأ دنع نا ىنخالوةلاح ىلا
 ىلع نور دغي ال4 مهع ابتابق توفاطلا هالو رفكنيذلاو ىلامت هلا لاق سغنلا بولغلا
 اعبتي نط فامحرلاربج و مهريص نا يشل ناك ةعيبطلا نم مهحاورأ جارخا
 ,ناطيشلا فل اعل اتوب لو هسف: فل اجو ضانريو دهاحجو ةقيراعلا جيش
 انا قاب ىرابشخالا زجل بول منلا ذمو فوسكلا م هقيحتودي
 ٠ رةنارثكلا مويغ ثرتسىوا اراكذأ

 0 ابن ركبت نادل / قمح
 هسيلق فارغا نم ظفح اهلسوا ذاق ىرايتخالا“ 9

 نكلو لول ل يانا ذهو هرا ارزأ نمديلع شوشرملا بلغلا 8نوكيف ىدحلارمقلارا وأ نع
 كلا ةثارولا بسحب ودع مامماجال لكلا رايت خالا ةسبنرل ل سبل

 لا نم حبلا نياسنثوءاشب نمم بتي ههلالضف كلذ «ذر» ةرو
 ثم لاظصر اننأ هتاف ءانةلا دعب امهداحتا ىشتشمو

 زادأ هيلعتلخ دينوللا كنرلا(ىكيريف)ل يلع“ ءادأ (هكنوح) يدش لتجردو
 (كان>ردإ: دحولل ىدومفا هرههل وضم لفت نول الر اصف ةيردصلا اي هتعطو ىفنلا
 ةبترم ناك املأ برملا ف ىسوم عم ىسوم ناكنولا اربسسأ دوقالدأكا ًال(ىنملا)برحلا يف
 3 تامسو :داضتملا هئامءأ أب كحت فرع[ نأ تيبحأف ايغخازاك تنكى مو ني نيسعتال
 نادبالاب حاورالا تملعتو تاح ىأ نيعتتل اريسسأ .1نعت الراصة بلا ءذمبوتانيعنلاترهطلا

 تافالتخ الإبو ء تلمح ةريثكلا تانيعتا اروهملا 0
 | لاكش الا: دمتم ىلزالا هلبع 2

 |« ماعرضمار ىدوكف لنخترووظلا نمو: دحاو ةةيذح نابل همنا ثيح نما ذه نكمل
 هثم معو ضارتعالا عقو ع رشم ار هاظا ةذا اخحنا ارومأ هئممالا هيلع ىسومىأرامل مالسلا
 مأنباان) نوراهانديس 4 لاما ىمو ءان ديس نع هتياك- ىف ىلاعت وة تامأتاذاو قارخاذه

 ءايننالا عمي نا تابع (ىلث ارساىنب ,تةزف لوقتنأ ت 7
 اة هج نمو دسحاو عبس: نوغبصنم لبر نم ددجأ نب 3 بالا ةوج

 | روهتءغترااذاف ضءب ىلع مه ضعب انلشأ لسراا كلن تاجردلا تواغتو براشم ا فالثخا



 نروح لف ىونشم لات ذاهلو نيرالا
 أكرم ةيكيم (ن) ةيردملل نر و ءاسلاوتكسم (ينشاد)

 نيب وقر يال سرفلان ا كلاذو اوكسم(ديراد) قالحلالا ةبترىهو كلاذىنع(تآو) اناس
 | ىموتاضايرلاو وشعلا بيب نعت ترا هتامل (ىنمملا) مح (ىتشآ) عجاوةبن

 | ضرع نال لوةيو كالاسلا هناك اهم“ ل قالطالا ةبئزم

 أت سانا لاغلار ريدا ةبنرص نم ج رخآ تارثكلاةب سم ىف تنأو ةدحولارسسلاؤسشا

 ديااررك » 0
 لاؤسةنكتلا الم ىأو ضرعتا(ىنملا) يل ا
 نوالالاعواخع ىتمو_نوعرذوىموم امهو نيدضلا عج نكمي فيكتلقو ديدوتلا ةتكن هو
 نراك نرو تساخكنرىزا نر مك بع نبأ .ىمباحتلامااوريغلا نمةرثكلاو

 تاق ناوك“ الار تاقواسخف اوناولالا هذه تأ 0 1
 نوال ماقبرحلا فئن ىالقلطا ا نمترها ٍ

 لاعفاذه 0 ةيدضالوب ريدشاا بالا نوكيالالادلساو نولالعم
 اكاذو ةفكلا اكمل مضالا ءاغا :هل نضو ةرثك لا

 ا قس اةلمسدعب

 0 ناحل اوس نمادهللمهدا دعتسا مدعل ينل ةقئاطلاو
 0 ارونن ع ةيلاغماهواب
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 نهدلا لسأ (ىنعلا) ماوغن ءادأ(كح) عياشءرعن (دوشخت)ل ساموتدابز (ثوزفا)

 ادضإ روكي ئث ىالء الا عم سمالا ةبفاع جني لكء املا نمو وذل ىفءءاللإ ,ءدا درو لصتت

 دنا ذرسا )مدنا نشك دض ارح نغو رزا با دا ءرسسا بازار نعور وح ىواثما

 ةادأ اردنزر ىلع (ارج) مظعتلل جر ىلاعت هللاوهزءاغلاوةدئازمب ةزمولاو ور انعم

 هتلاربخ أل (ىنعلا) ام !السرذلانالعمجلا ةفيسب هىفأو ةينثت(دلا هتثك] ماهغسا

 باو ءانعمو لاؤسا ذهرهاظنا دضنهدلا عمءان ا ىأراص ”ىالءاملا نم نهد ا ىلا

 :نم كن ام ءاالرطتا ليق نولالعمنوالا مساق هو أ 1

 قارونلاو ىفاطظلاازكرع”اللربانغمنولب مهم لكرم و

 هنوكنءفادوثلا حورلاوه ىذملا ىنايرلا !!ةايدءام نمر نا

 اهنبعت ةوج نمار تسهن ةيلسالا امهيقح تينةرامالا فتق مسملا ةروسبدتلا

 |لكتو>- و9 ىوتم لاقاذهلو مهءافلخو لسرلا تفلافتةميبطلا لفس ف ثعقوذ صامل ١

 لولا نم ةرولاناك ان( ىنملا) م ارجابر داو دن نردودرهو ارح زاراخو تسراغزا
 ةياسالا ناعم فالمنا نمارجاهذو براحا ىف امهنمدحاو لكناك ني ثىالدرولا نم ثلوشلاو

 تافصلاو ءامعالا لبا :نكيولولا ف لعق عءاوح مهمأو مدآ مهدلاو ناو امون م

 اذولو ةمكعلل انمذتمايل ا .خامهو لول رشلايغل اضع تناككةممارلا

 « تبدعن هناشورفرخ ل نءر عم و تس 15 ىارناتسكلا
 لج ال( ىاب) ل ساللع رغلا اعمباراك[ارةرايشامسا

 |راذكلاوهو لصالا عرذل' ةتكاسضم1 أدعوا (نتهلا)برح (ن

 او

 اكلارارسالا اراهطاوةةلابلا ةمكملا لالا

 5 .ةيفأسا فو ةطصمةروصلا وف ىرتثلااورغبل

لب كلاذالران_هالوأ (ىنلا) « تناوب تسحب دباب يأ
 بطبق ئالل !ةريح 

 ازواك ىلا لو ولاد ارأ نملوةب أك دوجو م تاءارفنا ىف زغكلا اذهو زنكلاو'

 موهوملا مهدوجو اون أ نبذه لمكلا بالا اوزوف اهس_هينأ هيامف مدقلا بيغرارسأ

 الايطناكدا دم الاوتانال:الااومدعأو
 معي ب لا ىلع فقاولاهة دي دع تالداسو تاب راحت

 بك اوكلاو لاك-ثإللاب بيو توكل اثداوانرا

 ةرخآلاف وهن ىمعأ» ١قناكن هو) كاعنلا

 ةبيعارومأوةسيرغناكسصرح عطه

 .ثل!قرغلا نمهريغو اهنسدو هناا

 .:_ظلاو روثل او رهدلاوعئابطلاو

 بوئاوةلاظلا قرفا!لاوتالرظننال ةبدمحلا قب .رطلاءاشف حايسابق (الي سل شآوىعأ



 أرسب رسكو تائبعتل|ثارثكترحأو تاب ملا نايضيكب ةفرعلا اح ءامو ىنشعلا بارش
 امرابندلانأ لعاوةردقلا ديالي اير تاذصلاوءامسإ .اهبيدهاشو ىدم مت اروتلاب كرس

 تابارغىف ليل مملاتارهع ىف -وبالرارسالازتكن انة قيما رج ف صف ىرابتعا ممأهف
 :ةدحولازاك ل ثت هم دعو روعشلا نمدرصتق ةفرصاا يملا

 :رءايلوالان اطلس نات ةعيسطلاو توالارعسأ ناعم ةدحولازتكمل لصو

 انعم( هغآ] يرن يق ارت مهوت دازو كك مهون تفل و
 همهوت عمت (ىكس مهوت) فال ةنيز لا ةيمهلا فكل اب( شيفك )ب

 معتالتنأ هبلطتوازتكو ةمرزخ همهوتت ىذللا لاذ( ىنعلا) وصمم
 بذل .راؤنأب موهوملا كلدوجو لمن لزتلاداىأ اهعيضىأ 2

 لصت الناكملاو ةهلاوناكمالاو بوحولا ويقرب زا قشعلا قيصر
 ب ترام دوب ناار مهورت ناد تراس نوح ىو
 سرغلاةدعاقىلءعىأ ارعج (اعار) باطختادأ( 2

 للعا (ىنعملا) ةرامعلا ف(ترامجرد)نوكيال(دورنإ هيام ةيمععلافاكملا تغب (عك)
 دو ولانا ملعف لاملاونئارمللا لم ةرامعل كوكي ةرؤزاقفلا لس حو: 21 ىأرلا أرثآو مهولا نأ
 | ىشاعلارعغ اه دعك نمر ةدحولا نئازخ كلا لاهي سكه تا ارومعم ما دام ىفاسأ" .:الا

 يدوس اهسهزاار تست ٠ دووتجز يه ترام تع وشم اتا ذواو اغلا
 سل ةيردصلل ته رانممايلا (وكتجو) روكي هانم (دوو) دوجول اوه (تسه)

 نمرومبهم قش علا نم ور ىوهبحاص هنالموسرلابديقما نمراع هزم ةيدحالا

 دو>ولاةيقتنر عه دوو ىف مادامو لادحلا ل وه سيل ةدولازنك نا كلا ذو ىملالا بالا

 0 داداوار ثسهن آت ينهكلب ه درك دايرف ى فيك
 | نم(ىسيئزنا) ايتهارمأ هدارأ أودوجولا (ت 0 0
 لف( درك ) "اكبلا عمددللا لو «(داب ؛رذ) ىلاعت هللا ىو ءام مهكر تلءانغا!لهأ مهو ءانذلا
 اوكتشي لواوةيغتسي ما اينما ل هأ(ىمملا]درلاو دعبل ٠1 طهر هوءاطملا لعق دعب( درك اداو)
 دعي مدعلا لم ءانغلا لهأ نم نوبرجي مجأ دوولا لهأ معزاكس مالا سيلو ةرخآلا لهأ نم
 ىف ءاثقلا له درنالءانملا لهأ نم ةباكلادو ولا زهأ قلي لف دوحولا كلاذم_هاطعاا
 اوبغرر مهعا ارب انتم مهوبح أولو ءانفلا لهأ نعاين فا لهأ ادمبأ ايندلا ل هالنملاأبلا
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 قاد « تدارك نمر فل( ملا بغلاف
 كثب راه لهو هانغلا لب ههأو“انفلا نم براهانأ لتالوخما رع أ.ثنأ (ينعلا)

 *ايلوالا ناطاستل لوغبذ مذ نويغر ليدوحولا لهأ بق م نير يشع
 |رهاظا| ىف (يندملا 0 ى
 0 ىو رظنت ملأ درطل اوذرلا اصعب هذعال. هذي هنملاب هو فرط ا

 لهال“انغلا لهأ باط نارد ملا ملساب ( ىنعملا) جي ماكز انادىنوعرف ثرغن ٠ ماس كا
 مها مسموم دتناكف مهوعبتيالثل معرثأ !ين لا لهأ نعرتسي أل حالا سركعم لعفدو “ولا

 ةوعدا ذكررئالاو دم لجال سو كس للا لعلة ار ىعملا يسمو ةوعد ةرو ملا بست

 ةرفن نا لعاو لذغتالنةرمقأ لع ىفرفاكملو هلل ربالناءادنالا

 :والكنا مهند ىرجاملكىرئام مة ىلءهللا لما اذان نوم 0 لمالسلا
 أرفكلازيمت ةوع دل الولو لزالا ف تق كلاو لزالا ف ديءسديعا نافن

 |راكتاوءايبنالامتاغ نمله ىتأرارذو يهارااندي_لدورملا درا نه ىلءسقو نانعالا نم

 امم لئس الايس ىلا عت هقاوهو ابي ئملكل ىلاعت هللا عج نكلوءابلوالا ىلع نيركذملا

 كناهجودزاايةئانامرح ببسوو لاقةانالرمو اديس اندشرأا ذواو نراثسب مهر
 ارسخادراس أب لاما ينال نيج سنا فانه م ةرخالاو ب رس 1

 نيلاو «لعف (هد درك ) يغستللءر بك فاثكلا|كبكح) لحن ادأ (نح) م
 هيبشنةادأ (نوج) ضرالا (نمز) ةانملانأب انعم (تامساك) ملا :داثال ءانلاو
 .امسلا نأ ردنا ىأ نان كنك 0 ىلا مديز)

 ةةلعم | وطسو ف ضرالاو رو دموي ورك ك الفالانا ىلا اوبهذ اكمل ر

 لكن م ضرالا بذ هت« اههلانا اهعيلعت بسلا مهفعن واهطسوف

 اذسهاو بناج لكنا داهم رن : :اللاق مهضعب و ةقلعم تيب انواف بنا
 !ناماو لوقعمربغطاباذه لكو تقلع
 :تاوعسأاعفر) لاقد ( ضرالاوءاعسلا موقتتأ هانا

 0 دك اغزيادنا جنوجلئاس تفك ول و لاق

 5 دلو مخ # ول ىكذ انعةطيحلاءامسلا ءذه طسويفإ ٍض

 قبهذي الءاوهلا ىف قاعمب 37 (يتعلا) 03

 9 ,مشتاهجزا ام-يذحزاتفكش 31 ىوشم العلا ىلا الو لسا.

 ضرالا تيب تسلا تاهجلا !نمءاعملا اسال لا يكسحلا لاذ (يعلا) جاره اوه



 (ثر>) م .ةتعوا ىنهادلمتأ هرد ٠ هتطعر هبق سوط اذغ ءزنوحإل ىوتنم ءاوهلايف
 ) :2وآ) ديدح (ىمكر ىنب (هنام) طظسولاىف (نايمرد) ثم (هتذطي) هببشنا

 .[ةلعم ادب دح طسولا ف تيد ضرالاو سيمل ينعلا) ةقاعم
 ا 5 زم دي دى أ

 1 املا ةيف اصلا ءاهسلا لاقرح آلا يكسملا كاذو (ىنلا) ارعرت

 ىرنث ءادبأ ءدض بن الدشلاو ىفاصلا دشركملانال ةغب لا ب
 ءافملال (ىنلا) مت اةساع نايمردنا دبامبتاز ٠ تاهحششزاد:كيمشعفدككلب

 تافصاعلاحابرلا طسويف ضرالاق بت بنسلا كاذ نمو تسل تاهل نم ضرالاعفدن

 1 ناكتاماجالاو مارجحالانال مكمل اىلهأ لاوقالناذل ا نالوما!ناذهو
 اريغصتلا فاك ليكح نوح اهفلاا ذهلو هعبم عضورىف مئافو هعبطزمح ىلا دحاو لكل

 ةردضرالاو ثاوءلا قاخ لبث دحوأ ىلاعن همنا هيلع لّوعبىذا
 بناج هراخدعسو ضرالاوهو دزأذءاما م نؤكتو تي اذ نغاجل اشي
 ضرالا تناكدبزلا لمتلو :دعاصتمتاوهسلا تناكراعلا ةظطإف تاوهسلا ابل «:مناكفولعلا
 مهو ىلا« امس ةفاطلناسالا هحو رهقلا لس دقد رأأكو فيتكسلا نم فيطالازئاتهلالذس
 هيلع موتحلا قشلا لءيالثل سوكعمل ا لعتل اكسص وتل ارو ءاولوم ىف ا*ايل والاو « ايمنالا
 لاقاذنولو فيطا لكدو دم ف. لكان اذج لفلان قع اذهو مهر هرثأ ةرامشلاب

 ناكاذا (ىنملا) يلالشردا دام نانوءرقناج « لاك لهآر اخ عقدزرس يف : وتم
 ءايلوالاو لرلا نمثاذلا ىدحأ نار شرعو تاغسا !ءامسأ تايلحت ثلفءامسش ا ذكرسالا
 ًاراكن الار هأو للا ةنعارف حاورأ تقي فيطللا مهره امعفدودرنم تالاكتلا لهأ
 تاه نا مقدر سن 9 ىرتنم تالالشااودانعلاورفكل !تاملط به ايغقف تااوغلاو
 ب ماعلا كلافولاعلا ا فع جفد نف(ىئعملا) هب تآر نبا ءاهر ,ادنا هدام« تاهج تار

 .الو اذهالب بدالاوللق



 ١ اىثكرس» ىوننم :ىسبتتاىلامت هللا نع ديعبلا لالضل اوه
  ضارعالا نعةيانكس أرلا بحس انعم ةير دصللءابلا (ىثكرس) يب لالموتدوحوزاديراد
 تضرعأن ا (ىنلا) الدوحو نم (رتدوحتوزا) نوكمءايلوالا مدر 0

 اهندىأ الم 'لدوجو نمنوكسمي ءايلوالانا لسعات افسو كربكب

 (يشلا) نامالابجوم نافل ذلع سجال ءاعجتسا نبا ا م ءانعم فللناوهايرو

 أ نيتاكوهىذلا للدوجوو نورهأظب انروكتوكسياسلوالا

 قالو (ينعلا) مدتنكنايغط ار غاستدوز و دك تاي نوح شيوخ 0 0
 روغل | ىلعاوا_هدج ثايلع مس رس مشعل 0 ةايلوالا

 5 ترحل ىماذكو ةبن ةنانالاة
 اد تانالاةبترم ( (ىنلا) 1 ٠ الوات سدي نانا
 9 .ثتت م ريكلا ناسنالاايأ مهنا ايلوالا
 لاعج « دا ررددجارلاوخ دو هس ىو ىلامتوم اصسملا نانا نه دعت تالو
 عداد لاقو لبو هسبإء هللا ىلسدمحأ» دبعاعد مح الاداشرانيح( (ينعلا) يتابعاب لظناوضارأ

 ىدايم ظل ناكوار ىدابعاب ىلامت قا نعاغلبم مهلوتىأ ىدابعايلفو ملاعل
 نال ىلع ىرج لسو هباعهقلا ىف «لوسرلاو لوسرلا ةطشاوب نودأتم مه

 هزهو ازاحي كلم ناكولو هكلم ىذفا ىف فرصتلا لوم ان أش :نمو هدحو ماكل «أس عاب
 دببع الخلا عين احس ةيدوبعلابهت سل خأ نم تالضئارفلا برغةبنو

 وتم انف مسملهللا في رصت انف توف نر هلامضلخ ديبع نحت اذلكو [الوموهو هدب
 (ىنعلا) يم وكحر د فرطرهدنا كى و وتشوتداب رتشنوسحهون لع وو
 دئامعل معه ىم اهركو اعوط ملا مكسحلا ف فرط .لكدلبص ميله لتمتنأو لايك
 نونلاناف لوقعلا لثع هاثعم (دئاقعرقع) ماجن اةتارتشا لاممرب « 1هادوأبلوأ
 ءانعم نارتشا ىف تتااوفلالا اذكراهامع ىف فاالاو ءاهلا اذكر عجلاةادأ .لادفاو

 ل والم 0



 ىلع ءاهتنالا فالوغعلا عسبمج و |لقع ءا.ؤءالاو ءايلوالا (ينعلا) لبالاو لابلا

 موي دج لابح لاس ياو .؟مهفنوفرصتءايلوالاو هايلوالا :عيانل احلا لأثم
 ِ ىمئالا مهلطا مهول هول لاصولاو قشعلا تب رط بوس

 ع خامل مالارغآر رنا (ينعملا) رركس ناب تس والا
 حور فلأ ةثال ىرتىتعملا نام بهذا ةروصلا ل راورابتمالا ةمج نم نيب

 تكف نيتمؤلا نمهعبتنلليلد مهمدحاو لكن يذلا "ايمن

 ثيح نمو وفعو بتمه دعنا ةبسنلابو عدات هيما

 م لومي نالوموان ديس نأ: ل يلدا نهرب ءولو ريبك ل ةريسسلا

 تو مانام تسأل 3

 ةرحانمقحوهاكن علا تاتو كيب اثشو مهنا لوغتوأ ةقيتخلا سها
 يتلا ثيدسمل اف هرواك نمل ةزجومىذلا در ورا عرد_ةالرصبلاناك اذو
 ا: ىرشم لاعورم يترسال واب تحشقاياوأ

 لاء ذهارظا (ىشلا] هيل
 اهلهأ ساند ىأةبقرغلا ةدحول ا نوالا لديقيتهتلا !ءايلان

 امهيسيت>ةيادنهلا سعات ةرا

 ةقيلقتأدشرموةةيتللا سم عولا ىف «نيفوقوم ةبئاويللا عئابطااوتب رشبلاتاذبظلا
 بارتلااذماتومو حسم < لايم اريماسم نورعسموملاو ىسغتلا ىف سأنلا ةماه نا لساملا
 ًانتالاوةيدسح الا تابت ا انانياوالا تا ذ ىعدوذوقوم صال دورظتتم
 ردربربش © ةرنردت اجد ةروختنيا و ىورأتل !نمتشأ

 دلل (ديتسويرد) ىوتدسا (زوسش)ةرذف (ةرذرد)ةيضخع(تاهإ سم الا
 ( يضع علا ذه(ونلل ]فلافل اوهراقديدشاربق نمو ءاراا ديس:

 فيخممج فيه ذ لح داح ف ىوتعسبسوأريك الا لعلار !عمالرو وب رشدلاةرذأ

 «(!رد) جي ءابتشاهتمدع» كن جيء ابتشاابهتمنيه كن را 'نيراب « هكريزردتاه ىابردتنياإل ىوشمضي رشءبلقو



 دقلا ةيسرافلاءابلا تشب( يتلا (هاك)
 2 طي رع لا ذه (ىنلا) ةرشلا
 .لمكسس أ نأنا ةروص نين ىلع ةراماامدق .أمساوةهذغلا مووْلابا

 اةراقحلا يعي رظسالتالقاعلابلاطلاب اللا ناف طابتحالا لاك نكو

 ىم صلدم عفبنا ةيسئخرك ذا فوسومدش مم بلطا كو ةذن 3
 ناقلا ةيمهل ا فاكلا مذ( ناك ) « نوفهررهبّس سفح تمحر و ثوردر دفاور وىهابتشاو»ا

 ءايلاو أل مسا ل كأي رطل ىريىذاوهر (دوفهر) ل ال انعمرم تزو لع( رج
 نمل هوسوةهشدشرملالجال بلى ناك ا (ىنما) ةيردصمااوأ :دحو انكر ىهابنشا ىف
 ءابتشالالاذلمأو روفلابحوم بلغلا ف نآظلا "وسر «ابتشالا لوقتوأ هللا نمة حر ىسهف

 هال بلاطلايةقئالق ملا نمةرومفد را الج البلا طلا بلخف نوندللا نظلا*وسو

 تأ بارشن ار كس نوكينا ىف ىىب لي ءاوهل عدانلي ذر لكى دقتعي نا بلاطال زوال

 دشرملا سمت نافهتلا وسر قالخا 3 ارةدحولا عماجومحلا دهب را ثامكي رب

 عوفولارداناذسهو تلقناة ل وقم ريغ لوسرلا ةنسو ع رشثلا فلات ىف داغتعالاو لوبم

 «تاموهرثناه + دصودوبدرف ه ناهحر» دم[ هرقرتمج رهط ىمءايلوالا ناطلسل لوف
 نيرارخ اونو راهوىسعو ىسومدارغنا اهكهْضْخا لوألا ىفا درغتمى أ ىنزك (ىنعلا)

 تيح نم مل كلاو:ال هلا لضف | انين ىلعو اهله حو ئسؤمىأ امهوامولاعبتاوناكم ان
 ىملاع ةثام «فوجو هبلق ف ىنعلا ىفو ةزرفرهاذظلا فاسدا لكن كلو نا درشنم ةةينلا

 فاكرك( درك]) جب دوو ى شعث هكر داردوخ درك دركر صم تود غي ىريسك ملاعإ
 ةيقوذلا نونلا مذن(درؤن) مغصلا ىنعم اهلاو اكل ارسك(نيهك) ئشلا ةرئاد ةيسرافلا

 (يعلا) ىلا. انعم تدرون نم ضام رعفنلا هلاوءارلا نوحسعتسو اولا تو ةدسحوملا
 نموهف لماكل ا نانالا نملاربك الامل ءاابدارأو ةلماكلا هتر دب هرصسربك أ لاه ىنعلاثلا ذو
 انديسلاماذهلو ريغصأ تحت اوط نابل ءاكل اهتر هر صتريبك ملام نملابلا ةهج

 1 هس شقت ىف هفارط أر تسو ىوط زماكتل !ناسناالا ىناتلاراعثل !قانالرمو

 + ارربهضنيشلا(شناهلبا) في دا تسا فيعضوكم فيعضو ديديد رف
 ىنلا لاذ (هكنا) ىراكنا ماوفتساةادأ ىف زو ىلع( )ادرفءوأر (هتديددرف) ىتلاى لا

 هلبلا (ىنعلا] بح اسن ,فيرح)ناطا كاوهو هاش ف فخم( هش) نوكي (دشاب) لوسرلاو

 ىوذأر ىوفوه لباخيعشنوكيىنم مهلا هيجان الوءوان ديس ل قفة يعضوا درفرهاقلا قم وآر

 اناك
 لبر



 لسجراولاق هلبلا(ىنعملا] يب تسين
 !ذدهلر ةبقاعلاركشت .سيلءاف هسحناام لئلا لاذ ىلعءاو هرسانالو عبتالو ةدايزالدحاو
 آس سح ىاهديدنديد مصخ وريتح »9 هرارسا.هتلا انسّدقان دشرأ
 دبامرم ك0 دهاوش نوح «ءاعو اسئل
 حلاسان ديلرافكسلاةيؤ رنا ىلاذ-» م ممخ نادشا بااعمح رك ١ لداوار نامه
 ارك كل مينادارأ اذا ىلا عتهللانانلنيعمالاريقح ةرهاظلا !سملا نيءابءاقانلو

 انيراشلءاكحامل ابوقمسملا كاذناكر ”قاوال ياذو اريح مسح كلذ مهنيعأ ىف مهيرياموقو
 (اللةمكنيعأ ىزنيفتلاذا) نيئموملا ىأ (مهومكي ريذاو] لافنالا ةروسيف المو لح
 اوهريالواوم دعبا (مهيعأ كلامي و) مهلعاومدقتل فلأ مهرةثاموأ نيعبم دوغ

 ةباكمل ندوب فخ( دب) م سم موقنأل هجر سد ديرب فو سدب ترو هن ملا
 تناك ملاصانديسمتان(ىعملا) لصافملا باتل أوهو بسعلا ةرههلاءابلا من( قَ) ىشاملا
 سعشلا ةروس ف ىلامئهتلالات اهصع ولا نءرملا موق كلاذ م طقةتانىأ الج ةروصلا ىف
 ايناشب اروكبآو روك ان و هد شهم نوح باىاربزا ىم اهورسف ءويذكمف
 ةقانل | ىلا عج ارريسغ يشل (سعصخإ لامها[ نوح]ءاملا لس أ نم (بآىارزا)

 ناك اذا ل الهلاو بضفلا نعا,ب ىّكرصل اء روك بأ ) ريغلازبخ ( روكت نإ ولك (ديدب)
 بيس ىمعل ا امسهانم ءام يف ةمرعل فلكل ابك نآو نيعضوا ىف ءأا فاكتلامضد روك

 ىسهلالابضغلا كل الهارر اسال لع :امإ 1مم اوأك امل (ىنعلا | ةمعتلا نارغكسس

 || اروح باو غسمو ىو> »ل ىمالالهلااومقسا اب وئيرقاك اوراسوأ
 هش رثىأءادلاتلكأ روخ بآ هربد-ةن(دروخ بآ )مد :ردوحزادتتءادا

 لان مءاملا برشتتناكمّلا أن (ىندعلا) باصسل نمو (خسيمو) ر هلا نم (ىوجرثا)

 اراخي ىلا نع ملام الل نكسلو ةغيمح م انل ىلع اواو هنلاءاخا هوعتذ باصسلا نمو
 مكلو) ايا ويبس ترام ذعلاق) «ارهشلاة روسو ىلاعتهللا لاق !وعن.

 اولعذام هوس ميلع داعف تكتل هىتح اهوبذرع لاذ اره ةيراو نيل الح ىسوتتا ( مولجم مون
 ةادأ(وج) ينام اطالالهردىبكدشو ناطاس مسجوح حاس نانإط ىملامفراشأ ا ذولو
 || تراص ءامحلصلا مسج لثم هياعدتا تاولص لاس ةمان (ىنءللاةدحولا ىرك يف ابلاو هيمشت
 | تكلها ذك, اقل« اينالا ىلع مهراكن ابد نوركذلا كله اكىأ نيا اعلا لاله انيك
 عت( سلا يرجع امس هردول سم مكحز تم اناربانلل ىم دو
 مهلسلسوأىأ اهايةسو هقلاقنانتلمذام عبجولاو توملا باذعو اله مكح م ةمئالا كلن
 بدس(اهاوغط )اطاص اهلوسر( دوم ذك ) سعلاوة روسو ىلامتهتلا لاق باذعلا

0 



 (عمما

 | لوسر موا لامت) مهامضربةقانلار قع ىلارادق دمساو (اهاقشأ) عرسا (ثعبلاذا

 ىف(ةويذكذ) موي مملو عا ناكر اهموي ف ارشد (اهايشسو) اهور ذا (هقلا
 ءاممول لب !هولتت ( اور مس اان نا مبا دملا لوزن هيلع بترملا ىلاعت هللا نعلاذهلو5

 (فاذعالو) مولعة .دمدلاىأ (اهاوسف مهنذب) باذعلا( مهبر مولع بط ا( مدمدخ)امرمش
 ىاهوخ ه٠ تحناشيزادخروت ةنعت ول ىوشمنلال- ىهتااهتعبت اهايقع) ىلاعت
 باملاه انعم تس>وديحتصأت فرح ةروسكلاءابلا (تسحب) م« تسرد ىرهثىرتشا
 سرد)ة دحرلل(ىرجش) فوابخ“ !ءلاو ةقاذلا ايدارأ (ىرتشا) نم (ىاهنوخإل
 .ةقأن نع ساهل ةمتألا كلت نم ىأ مهنم هللارهت باستح ا ىأ ةنحل (ىغلا)

 لاس نوسخ# حو رول ىمل ف ةصاح ا ىلا عر غن ة آلا مدم دف ىلا هت هلو نمامغ
 مخدبوحلاس ل ثمهنلاءايلوأ حور( ىنعم ا) © تساهقاهر دنت ل هو ردا حور اه

 ىفعرا ا ديوهلاص لئمىلولا ور ىأحلاسدنوحوا حورةطسأ ىفوةةاثلا لثم
 :مخر# تسدنتأت [لباقحاصحو رط ىوثقتاغل اور فلا فتدبلاو ىسولالا ل سولا
 3 او برشلاوهو مخزلاوتانالا لب الح اصلا حور (ىنسعلا) #« تدين تاذردوب

 ةفاضاوح ورلا تاذىلع نوكيالو ىلولا ندب نع اكى ع ىزلا ةفاثلا ىف _ءنوكيبارطش لاو
 أر طن نيركسنلا ةف [هلل ىو لكن ا ىلع فوصل! ةمصلا ةفاضا لق نم ملا سلا ىلا حورلا
 |لاقاذهلو ةمانلا اورتعفاو ردي لف هت ذأ واوا ملال مون المحور تاذ ىلعال هندب ةقان ىلع

 يااا 4 تسيةراز ؟زياقعام ياو كتم
 .ةنالءايلوالاو“ايننالا نما اا عيورب ينجم 1 ىف (تينو) زجاعلا
 حكم نيكد اررافكلا بولغم دوك, الىلاعت هنلاروبو هتار وبا نالنب ركتملا ءاغ>و ةذأ
 ةنءءاثعم (نآزا) م ناهتما دننيبو طراز ؟شان « نعى عسجا,تسويبنازا
 وأ ةرفيك البي رىأل صتم(تسوي)

 غلاة دحواا*ابلا (ىمسجاب)ءايلوالاوءايسنالا
 لاذ نمىلاعت ملا (ىدلا] نوري(دنذم )هننذوي(ديراز 1 ) مسجلا الا ذىتح هانم (شان)
 نيارار ارب وف ىونم ىلاعت ءاضما اوريو مم ا الاذاوذْؤي ىتح مس بر .بنسلا
 | لويملا اذهءاديانا ىنؤللربخال (ينملا) «تسوجبآ ابل هنم مخ نبابآه ثسواراز ١

 ارك لسماو را !"ام أر لاسم لص بوكس نا إو ىلع 3
 ::ايلو ىلثاه أنمي دةلا تي دما يف درو اذهلو هللا فاصواب فص: ءلولا

 بييلاألاذ نمو( ىعلا) مءانيارلاع جدد كأن و هلا ىعسجإ در قلعت نازل ىوت
 !اذولذعالو هسحو رينيلصت امهلعجو هرسوهرونهبف عدرأ ىأ مسج هللا قلعت

 هيدا



0 

 قات ةوث اذه ىلع دهشيو انيعمو ارهظإلاعلا هبل هعحب تح ”لورعسحوأ تن مسج نوكي
 يتجرتلنال لوملاب باذعلا اوبل ناو( مهف تنآر معذعيل أن امو» لاسفنالا ةروس ف
 لدردات سك قف ىمنوقز ر مجو نورطع م -وءبلع نا سئاضلخاذكو ى هنا مف
 ءاييثالا واقع رفات ادح أ ديالو (ىنلا] مرمكر هررضدافد سر ه رف تاي
 وشمال دنءا د هررغتاذان مو-ورر وج ف ءال مهدوحو فدس ل ءقأيررضلا نالءانثوالاو
 اعيطمو مدا نك( ىنعملا ب مان هجاوخ حلا سحورأب ىوشأت « شابه دسار ىلو مسج نان
 ماللاوة السل لضف أ انيدن لو هيلع حلاصان ديس حو رعمنوكسنىتح ىلولا مسج ةقانل
 ةمقلا ىلا عجز ةريظالول رشالدح أ دحاوديسةمدخف لير مشءانعم شان هجاوخ
 (ىنلا) م دست مقا دخزازورةسدعب ٠ دسح نياديدو هكنوج حلاصتمك ف ىونشم
 لصتما.أةئالثدس ءاملالج اةفاتلا ملت ىأ دسملا اذه ماع ام هموقل حلا سان ديسلاق
 (اوعتمت حاس (لاف)دوهةروسف لوعن مهعانل كح ىل امن هنا نال ذو ىل امتد نم ةمقتنلا
 موك الهام( انرمأءاج الف هيف( بوذكمربغ سون دوك م/م راجفاوشيع
 الاه اسا: ديسنا ىوريلالج ىهتافالةدبرأ مهو (هعماوتم[نيذلاو اخ اسانيغ)
 قشلانا مهل لات ةءاعرل ياو دهعت (ملكو[وبياذعو د خأبف'وداهوتغالو) وقل لاق
 .انروك ذةعسنا درتي ىذف !لخيلعاو مشن انزوشلا اذه ىف داوتب اهل ضرعتي ىذملا
 مهدالوأ .ذلافداسا لكبر آن َونفاَركة بار عزا اريثك انزهاوةءاقلا أريست نيتيعلا ق رزأ ناكمارا دقدوهسو هتفاوهركف لبذ هفويلو فاس شارف نمرشاعلا نأ
 اراغلاويهذف مهدالرأ مادعالاببسناك٠ وكل حلاضا: ديس لتفى ع مهؤارآ تقفنا :مومولي

 ىلا مسهنم ع حاورأ تبهذو مهلع مدان هلئظ ىلع .مخوكةلاححلاصاندي سرع دع
 ارغمل مهرودةماولدبدوتاعافراتلا
 اريشلا جزل ام مسهل مزلذ هموق عم برعشي ناكسحرا دة نا
 كيل لنركيا هلتفاذارا داق هرخآ نع هب رش !موينلك هنال

 مهتاضاوجلاوذل نا لاسر ف فيسب نا اجي
 عقحان (نيمداناوهصأف اهورمعف) ةوقباشرلنربخأ اذ هلواو.دنواو ردتءانحاصانديس
 يأ ةث الث مكراد ف اوعنمت) ىلا عت مهل لاسغت با ثعلا عفرمتأ اوعءديناب مهم كوئمؤملا
 لورنل بق لاعت ئارهو ورا اخ بق نمرخ أ مايأةثالث دعب( ىنهللا) ا هسدراد# دي نع ار دزورهس دعبل ىوتم ةوغنالرموأن ديسرا شاذ هلو( هو ذكمريغ دعو
 قبلا (مايأ ةثالث مكرادفاوعتمت) ل ةهناذلاذو تامالع كسعنأب ةف [قأت باذعلا



 مه

 رحال !مهلاولات كلذ مهم تونمؤملا ىأرالق لا ان ديس لتقل مهدوهحياولدبكلذبدوُم تهمس
 | كنرإلل ىونشم حل اساندي_س.لاقر  دئانو هت ءعخرو قدسنا يدا هثددصا اولعتلاوسب رثتنأأ
 لدينا لعفي مكتلجهجونول (ىنعملا] جي رظنردبا فانهم كنردر « كدد دز نانا قور
 [روظنملا نوللا ىف ارطشن !ىف لافا ذا هلورخ 1نولب لّدس وأذده مكسنول بهذي ىأرخ ؟نواب

 نوهح» حرسور مودرد م نرفع نرح نان ىور لوا زور ىوتم اءونتما ةلذفعانولنركم

 توكيفاسلاموبلا فو تارفعزاكرفسأ كوحو نركب لوالا مويلا ف (ىنماا) تاور
 دصرردانازادعت « هايساهورهمهددركموسردط ىرتشم ”ناوغرالا رثمرحأ مكهجوا
 مكلل سي مويلا لاذدعب وادوس مكموجو بج نوكت تلال مورلأ فو( ىنمملا) رم

 ديوددكى وسن هقانركسسح و. دعونز نمزادبهاوخ ناشنرك ف ىوتم 4لألارهت
 ىوتثم ةفانلا داوللبجلا بناجاوعرسأ دبعولا اذهيلءةمالاهىنم ملط ناو [ىنعملا)

 ىلع متردقا (ىنعلا) ب تسجمادزا ديما خرم دوخ هنر 0

 أري ناولعان ةقاثلا دلو بلو ذأ ىنءاو ردت ل ناو صالخ ىأ جالع كلو ههبلجومذخأ

 م ديسردرك نرد تدئادت سك ف ىوشم صامل المالى افلام ان كئار
 هركلا لاذ ىف (ةركناردنا] دقي( ابن دح أ (سك )6 ديدبان دشأ هراوكرد تفر

 نزول ء(ديسر) لم ا دلو مبدارأ نكن مل اذلو هركسلا ىنعمتاكولو هركلا الا ذىلء ىأ
 هوكف ذم هكنالةيئكلا لابجلا(افراهك) ف (رد) تبهذ(تفر)لوسولاوهوديشرأ

 دحأردقرإ (علا] ءالضلابغ فلالاوءاولاو ةرثكسلا ىلع لديراسو زبلاو هو
 ءاضقلا نا لا ”اندرمهللامثررلو ءنكَتل'َل ابل أ ف ب هذوةنانلا كلتدارل لوسولا ىلع

 عير لات ندبلا ةةانلاولاسان ديس ح ورلاانالو مون ديس هب ثمدهتامذو مريم ىسولالا

 ا ناالشزارك الا حور وسه» ىرتثم لاتانموتسا هلاننتو اس ن ومعه
 ةفيظنل احورلا ىأ ابن ةغيطتلا حورلارثم مهمةفانلافو رفو (ىنعلا) كلاب ربنا

 :ءاله موقايو) دوهةرو-ىف لاعت هللا لاق نملا بربن أد ىلا نديلاراعنمتب ره

 |ةمكح ىعوءارشم ةتاناهم جرطلر سدا ةردحس ىعزكاذلا اسم بلغلا حلاص برعش نمل اح
 هذه مكح ىلع ابل دية يآ ةمكسصملاوندلا ريسسفت ل يصف لالا فعشتلا (ةكمكن)
 انهعاودواهرطاوخ تاسننمة بريل ضرأ ىهو (هلاضرأ ىف لك اناهورذف) هتمكحم

 بلا عبلنوبل غر تادراولانابلغدنع ا.خودرت تاوهم'امىسغالا دوثبرا 2 منم برشنو
 تادراولات الغم دعىنعي اهغ موبار هشلا ام نمنوب رشن مثكىذلا لمس ف اعم او رارسالا

 ةقاناورعت الو ىأ( هو باهر مالو ) رسلاو ىلقلاو ركسه لاو وعهلا لام نم رابع ىهو
 لصعىذلا لهجلا باذعوهو(بب رق باذع مكذخأيف) ةلاهملا تالم عم ةيرمجب ةمكملا



 (اذخلا
 || موب وهلوالا ويل ا (مايأةثالث) اهرمو سفنلا نكسم !خافانالا ىأ (مكرادىفاوعتمت) باقلا اص (لاش) هوساب ةرامالاسفندوث(اهورفعف) ةمكنحلا مادعتا دئع لالا ىف
 ذئموب ىزخنعد) نا لامعأ ق يذوتىهو (انم | حب هحراوحو ندرلا نمامهربشو رملاو حورلا نم (ةعمار :.؟ناوإ بقا حسك (انحلاسانيجت) بانعلاب (ةسماءاج الف بوذ .ريغ دعو كل ذ) وجولا ذو 5# هيفو نيدلا مون وهو تلاسلا,ويلاوهوجولارمحت هين الغلا مويوهو فانا يلاوهوج ولار خس: يقول هأسأ
 راسن ىملالاءاضقلا الاذّيأر حلا -انديسلا# (ىملا) تس ندرك ارقبمأ ترو 2 | دش عرمما «ناىديد تفك ىرنثم لاف ةسقلا ىلا رم ىربكلا نيدللا مخ موني رثوةزعلا ره: ودتف زيزعلا) كالءاذ ؟نمالظتسو التي, ولم (ىرعلا
 نع ارم دو ردك لا درعولا ذهاوممس املا (ىنعلا) راظتنمار اوهداجي تكس صر ةدياس توج ال ىوتثم مكدعاسىل» نوضاع مك نامأ النومور# : صال_1خ| نمش الاو باذعلا نم مصل مكسناا اولبع[مكتع نرناب 4 مك.:ءاسا دعب هن هبا ىأ ا (قلكز 'جتازك“ اذه و دديمو هيرو « تازا هع يلم نادل عشت راظألاو صواب نقاب || نم مكحاورأ نورءاولكتو قدس دعتم ىلا [ 3001 _ىلالا, اهولبأت ةئيس عم علمخناو ةلومشاقوومدخاو وروكأ از طنا مارا لهن نواصل وأ عاساندبس || را باج أ: نوكياماه فو ىأةقا ةرك (ىذفللا نأ 5 (دزاىاع) داس فرح(ك حلاملاىأ» هرطاخ(شرحلاخ)ركنأما رشا هج)ةقانلا دلو ةرك ) «شريوتاسحاز اديزأ اجعل « شرطاخ دشايه>هفانثل »ا كرم الئاسلات ةصخلا ىف امج || هللا ةيثمالاةروصقنع ءرمل اء اضقلا برش هريدعت قنعلا برض ة.ذمالا ةروصلو موتحوامربم
 رم مروه ديددو ىورلوازو دال ىوشم
 الا مدع نمو ارقص مسههوجواوأر لوالا

 وك يني لووول طيز اانا سل 131 لا 1 أرك برولا لعن وردغبال هنو. ةذش متم ؟مهتاسا تقر رووبطلا ثم م حصيع يثار ملأ ارعظىزمالامدعواسأر تج فران (ىنا) عت اوانوديدأ نع رموصم» «دمدز رس دب مايردهم* نواف كع ءارمريغ نم يح مكسب لاؤف نو ١ || نماكة مملمالو لانقرلادج ةسحطنرغ نماعتاو مال لا هيلع ماانديس مكحبراسوادوس أ | مهتج هوجو تراس تاانل مولا فد( ىنلا) جدمام دش تسارحاص كح و هعهكوا ر امير .ردلا لمأ بوو فاما! مويلا ف ارت راس مهتاج



) 
 ”هنيمأل يرمجدرو ا يثردإل ىونثم انالوموان ديس ل

 اوتجلااذهحرشب مظعلانآر رمل !ىفنيمالا لد ريخ أ (ىنملا)
 ضرالا نم ديدشلاةلرلزلا(ةفرلا مهتدخاذ] ىلاعت هللا لاق فارع ةيآلاو نيمئاج
 لاقر نيلالج ىسهتانيتيم بكرلا ىلءنيكراب (ئاج مهراد قاوحص انإء املا نم ةعصلاو

 هتلمأنى يل هال مستلا | يفرثوي ناو لا ةرامالا سفنل تاع
 ةفحرلام-منخأف) اهرك ىلع نردن ةثاا الو اهر دق تفرع ةمملا الو هتمزالا ليبسلا الو
 دانا لاتو) ىواعلاحورلا (م-عفلوتت) توملا موج (ّيئاب مهرادؤاوعسأت
 مت! اهل برأ ىلا ةديهلاق الخ الا ىلع (ىرةلاسر) اهتافصوت :سفتلااهيأ (مكمتغابأ
 او (نصساشلا وبال نكلر) قالخاباوةاحتو | ماوفصتتل(مكسصل تصصأر)
 هتيكر ل ء حج ىذا ياض عرش
 ,ندزوازئتحزو و دئنك تماعأك
 (تيلغت) ناي فرح (ك ] دنا اهبدارأو برضااهانعم, .ممأ لعن (تز) تقولا كلاذكأ
 دولا ل اذدمغأ ر(يقلال كذيونع (تعب) ةبكرلا ىف_ءدوهقلا ننحا) نيومانمزاو ريدقتإزو) دواعي (دتنك) كلمات
 . رذتكوأء ذيك لا ىلع اذكه دوعسقلا نمو كيكر لسع
 6 » ىوتنملاوقةسشلا ىلا ع جر هدلع برشا فايسسلا
 تينإ) رهقلا أ (دمارهت) اوراس انيب(ونيتصيتض) مار رهن ادت سين دءار#
 نايتاو*ىجئاورظنلا (ىغملا) اررهتراخْناهريدما (ادروشن) مادعالا لع (درك
 ىونثم مهتدلم عم دلبلا كات قل مدعأف ىهل الابانءلاو روغلا ىنأ ىماالارهملابرعذ

 اوعشوو ةدلبلا جراخاوبهذو مهر
 أراسا لف ضرالا ىلا نوران انتوو ءامسلا ىلانورظنإ

 ةدعب رز ىهستءأ سماالا م بج يوان تعطقة وصلا ممل فرط نماوعمم ىصضلا تقو
 ةلئاقءام مهنم تيل مث نينموثملا نم حلا مانديسس عمرجاسه سم تربخاو رجة دلب ىلا تلحرف
 انديس بهذفحلاسانديسءا دعأ نمتناك اهلا ماع هلا ةنعل تكلف تتقرتحا تقرثحا
 هانؤب ىونم كلو هر قال تح اج قب وذكمىلا زعفايارخاه دجوف هتدلبا تول نم لام

 ودم 4



 ةلادحلاصاندبس مهم مهماظع نم (ىنملا) ياملاز نوح ناشنابز انوخ كا و اهلاننا
 مسهلاسدهاشاطف لطلاوىدتلاوهو هلا عمج اهلا زسمدلا عومد مهحاو رأ نمو نينالا
 (يندلا) يدرك زاغ ؟ناركهحوربمعو هدرك زاسعرك وديا: نا حاصل ىوتم اذه

 ىاتغك طىوثم هر ةرثكن مو نعانلا ىلع حونب أ ديوهاكبلا ىفع رشف
 هيقءالا(ىوتىا) لاق( تفك) يتب ركب وح شي نماعتزو «
 نيب يعل اوهر نسب زنم(هتسسي ز)لطاسلا (لطاسإ) ءادنلا ةادأ

 تبكي (هنسو ركب)العو لج قارو شح ىف (نح شيب مكلجأ نموأأ
 اروطح ىفتيكممك-ل> أ نمانأ مانو انروملأ نيدملابلابمجثيعت موف من

 دعوا متدجو روف اح ايران دعوامان دج و ناولوفناذعشالا نمر دب ىلتك لو «ءلع هللا ىلع
 مو «ىلوق أ انومس أ, منأام» دم س غن فاول اضيتء با ىذر رمعات ديس فاقح مكر

 ا مب (دنن)ضامرعت (دش)
 ماارسكب( رومزل)ةعصنلا بلا دنيربش) اف

 مهدت ىأءاضملا نم ةطوبرم ةصصنلا تراس ىرا تلقانأ (ئنعملا]ىلغي (دشوج) ةبحلا
 ءاوفأ فرط املاء اغسوةبحلا نم عمبفي ةحصتلا نلنال مميولت قفاه داقعتا مدم) ةصصنلا
 « نمىابرامجزادي درك كسل ىوم ععسن لو قذنإ مكسصدا دمة! ناذآو مكتايلباق
 اضءاشم( درك )ناي فرح(ك) متكستادأ(س) منمكا«؟ررددرسف دبش
 : نم(هرمنا)و -فو رجالى لعن ع (نمىاجر) ءافملا نم (اغجا)
 2 نا 010091 تورم وب قر ارو لرش (اهئرإ
 لا تسلا 4 اس« 1 قحوإ يرام محسمامصنلا نعتضرعأو قو ره ف دمعخاو دقعنا ةحصتلا ياو باح
 امهم كتامارج سأر ىلءعضأو امان اسحاكليلا !ن--أوادئازاغطاذل ىطءا ىرماغ

 مر كش وج اهضمو لاثماهتفك « رك درامدخ نمت صصنردإل ىوتمىلذاغسهنادمللاو



 (اذكلا
 مالك اهضس) تلف( هتئك) ىرخ أ: ىم(ركدرا )انا ترمس( مدشنم)ةعينلا ىف تصسنرد)
 تاقو ىرخأ * رم مكنون ىأ ىرخ أ ةرم مكل ترس ةحصتلا يفر( ىنعملا 'نوح)
 ٠ هطكن اركشزاهزانريش »ا ىوش» هى أوذلأ لب ركسلا لئمامالكر الامم ركل
 دهر نيلي طاخ مالكو اولحر كس نمر هان ىرط نبك( ىلا )جب هتمن يعاب ىدهو ريش

 هتشكرهزيتوحامردإل ىودهتلا نم الأ فراعلا نب ةجوز مما «نوكلا
 بشن ةادا (نوح) مكسعيف (امشرد) هب نب دعي زادي نا

 ندعم (تاتسرهز)نال (هكناز) مالكلا الاذ(نطمذآ لاممراس (هتسشكرهز)
 قوق ىلع مسلا ةرارمب ىعضنر كس. .لذب أ لتاقمسر .ورهزك مكس | دبال راس ىئالكو مكدو>و ىف ست نكل (ىنعملا) لفسلا (نب) لذملا (يب) با خترك دمومج ضاءلعف (هيدب)
 7 ىم مغلاومسلاو رهزلا ن رعب ّمثك ساسالاو لو .بالرم تلا
 م ةادا (كرح) «نورح مون ىاديدوبامت مغ « نو هكنيكسمتع
 نأ موفاءامو دعمواسوكت مراص مغلا نالاموم_غمنوك !ئثىال (ىنءلا) اولعفا (ديدون) مننا (اهث) وكم (توطرس) فلاراص (دشوغدك) مودقم (نيكست) نوكلا

 جيه ىوتشم امون: لاتامودجتؤ غلا ناك انو ىعم ملا مكعيجاولعفا نودئاعلاةأس»
 دحأ له (ىئسعلا) يب داكرب كم كسك دي تؤجر سس و و دلك هدحول مغ لصرب سك
 2 ارح لاوز ىلع فسأ ردح لهن ارم بأ ديازعتر اما تامارملاب هول هسأر ىذا ع رفالكو فهلاوزلح ري لب مسغلا لع دبج1 ع ونبال باوملا مغلا لاوزو ثومىلع حومل
 «٠ رابحو ىا تفي و درك دوور ىو اذبأ لعفبال هتبط ابو هرعت فتني تأبهسأو
 لاقر(تفكب و) لمح (درك) .-فنث (دونع)«جولاره(ور) م رغنتآ دز ريتا رشا هحوت
 ةادأءارلا نوكسو ةيمدعلا فاكسلا عتب رك ظ فل نال ان نعم( رك ةحو)ءادتلاةادأ (ىار
 1 بز كَحون ارتاهوب]رعاشا مسا
 تن اكسحااو كلو نوواسبال رغثلا "اله ئانابلاقو «فن ىلا حلات ديس جوت م
 امو ىوف ىل_عىلا من هلوفمووغملا_بتقء[الومران دي-لاق هللا دبحوت ىلاءايدن الا ةوعد عيب
 |تسارىاداوعزك » ىوتم هسرنءدحأنيقرغنإل ادحاواءاااودوءياالااو مَآ
 رإ (تامغ)ع وعالاوهو جنزوىلء( تك ) م نيلاطع :تاخىس( فيك « نيمو دئئاوخ

 نآرقلان (ىنلا) ئراه وعم (ءدشاو+)
 ديس نع ةياكر نيرفاكم وق ىلءىسآ فيك فتالىأجوعأ ءأر غتال اههةتاصنيبملا
 ناك نارتم ىرابلا بلا دحولةوم هلا ةوج نم بي عشان ديسو حلاصانديسنامءاو ريغال
 هرياغلو هسفنل مار فاكلكن أبا راع ني ,رفاكلا ناكم تبا اظلاي أو اكعر ادرط هلوة هلوت



 ٍ و

 ةروس ةبآللاو نب رفاك موقل لقىمآف بك ةخحد ىفورفاكم سبل
 ١ اوميغي (اونخي )فوت اهمساو ةففخم (نأك )هرب _خ أ دب
 لو سوملاةداع ايديك أتلل ( نيرسافللا م ءاؤلك اعمل

 تهوى رت الاسر مكستفاب أدقل موقايلاقر مهنع) ضرعأ (لوتق داسلا مهلوت ىف مولع

 نيلالج موتنا ىنالا ىدم مان ؟نيرفاكموفلع)تزحأ [ى ىلا فيكش) اونمؤترف (مكلا
 ءايلوالاو ءاينالا لبق رم موع# دعب نيم لا ىلءف.أ انالعأ امال ةيآلاء ذم ىفأو

 مر بلقلاءلدم) ندا (مدج )ف (ردنا) دع( ب «تنانر ىو رديتاعب تحب « تن
 (تعر) دجو( تنازع كبلاوه برم زو ىلع (رك )حابس كو حاص دبس عجار يعش
 ترمملو تماط ىنعع (تفاش) مالسلاهيلعديف (ىورد) ةلهالب (ىتلعف) ةسحرلا
 تعلم ةلعالبةجرءاكل ا اذهوا 95 يلق ىفمالسا! هلع دجو ركسص ل مدع (ىعلا)

 ىايردزاتلع فر طق « دووه:25 ناريحو ديراب كر ةظ وم هيغتملو تروظو

 |رعت نم ةلءالءةرطتىه ,هناناريحراصو مالا هيلع متيم[ هرطبأ ةرطق ( م دوج
 بارشنماناركسو ىلاعت هلال تاوطس نماربم اع. ءلمرطتأ ىأ مركلاودوملا
 يملا الا ةلمالج العالو مر كرهظب" بق عقاولارحع هالك .الورطم ى وق العو لح هبح

 الارمتلاوا ياهلا اه يللا ةركيك تقلا ل ىرتنم لانا

 (تفكى) حلا سديم بل عجار ريع( وأ 17

 (نايسوسفا) اذكىلع (تانحي ر)ئثكأ 0 07 | ىههيرعنز ناز و ىلع( هرك)
 هلرذعلا لاقت (ىنعلا) ىراكنالا اومتسالا 0 0

 يف رى حرب ل ىع ءاكيلا قرب نيئزبت
 اه مولع ىلع كبت كبت تىأ ىلء لف ىهلا) «تاشرعف ديةشيكءايسرب

 ناممدللا ةروسيف ناالح ىسهتا مهتومم كبت نينموثما فال (ضرالاو ءاممسلا مسولع 3
 نيدلا مقا هدو وبدا دثعالاو موك ال تارتحسحالا مدع نعزاجنىواضببلا لاقو
 دهس لا ذا اهتاغصو سوغنا | ىلع ىكنا حابشالا ضراو حاو رالاءام- ىلا ريشي ىربكلا
 دما ارك ىل_ءىمتأ ىفاملارطثلا ىف دونا داس لشاب نال لد
 اونو اوعنسام ىلع بلا موب ىئاللا لب ثل وتو ادعو مهد لجال يكب أ ىأ | جيبقلا مهلعفو
 ىلء(طرب) «ناةرامدرمععر هز دابزرب « تاجراكنز رايز ل درو كم يق لع
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 ذهل

 ريمش (ناش) ديدحلا غضمدو (  راكنر) هولا ةيهلا ءابلا مضن(ريزدوسملا (ةمي رات بلقلا
 يبتأد(ىنعلا)ةيحلا(رامإ رش( نوجعه) مسلاوع (رهز)ناسالا(نابز) ملص موق ىلا عج اد
 مسا ل ىلع ىبتأو 0 ا دول اراك الاخ ابواب ولهما مهلة ىلع م>رتتو
 ناش هناع مدزك محو ناهدرب هن 2ناراسكسناددو مدرإل ىم لتافلا مسا !ءواماا
 ساركةسأر ىذفالوفل اوهوراكسعج(ناراسكس) نمو (نادندو) سن ىلع (مدي)
 ري زج ىف نكسبءاقرز نيم ورفسأ ههسووريزنل كان بهو زعاناكءرعشو فمذو باكلا
 هو كس نم بكس مناراكسلا ىلا بوسنملا ميسو مهسفن ىلع ىكبتاو (ىتسعللا)
 لوي هحور تلا سد هاك رفعلا ثح امه نيذللا مهنيعو مو ىلع ىبتو ةداجااوراسلاو

 مهناسلو ةرملاتةراشملاب مهنيعو ةبيغلا نمر هدترتلا ةنيملا لك أ, ةفولأم مههسسو كنمهنشت | ٠
 رحصو زيتسرب» ىم لوغعمريغ اذهءةذص نم ىلع ءاكبلاو ىطان ملا ةبذالاب برقعلاك
 ةيرطسلا (رضطسو)دانعلاوه (زيتس) م« ناش وبحق حدركنر> نكركش هناشسوفاو
 زمأ | لعف(نكركشا نعطلا ءانعمانه (سوسفاو)

 نكس شا معطوب هةر ضستو مهداشع ىلع كيت (ىسعلا) مه
 رك باش انشسد ل ىم ممل حرلا بحوت ة>ودمم مول ةلاحال مالا دءلاوروعلا
 مدي او لاذ نود )رت متخرت ءاقاسزل كشر كج
 جوع مهفج رعأ مهضغوج وما مول ابوإع مهبحتوالوح ميعو'اجرع مول جرو ءاجوع
 ىلامآهتناريغا اهنوكسل بضغلا جره لسآاَج وع ةبححلا جوع كسلا جو م بسكللا

 ءايآلا .*(لا) قر 7
 ادقتعم ل مذيو لوي امف هرب غناسنالاعابن

 عفر لجأ سو هقتع ىف دال ل فو رمغلا لوذ لعج هنأك ل يللا ىف رأت ورا
 بحاسو داعل الق ءبح اصوهواذه لمعلا حش سأر ىلعام دئاوعضو مهءلقتلا تا
 اوعبتا مول ليفاذاو) ىلاعت ةلوُعب ديلقتلا لهالامذةفل اسلا محالا نع اشير ءاكح امل داشرالا
 اذهلر (نردنيالوانيش وافعل مهز انآناكولو أ[: ؟هياعانيغل أ امعستن اولاق هللا لزتأام
 ريو نمهيكم (فرخربب) عل دمه ضوكو متج كادزا هرخرب 8.

 اهالاو ءارشلاو هوثديرخ نمءامارسكم رخنموىفاغلا يشل
 ريي) مهطجراس (هتثك دج) نيتغتلماؤوكيل ىأ اضشاورتشيولا هانعم

 مه) تذالاوه( شوك ) نعل اوهر (مشح)ءايرلا نء(ابرزا)ّن -!اراسماوهو» املا من يع
 |ةقايلاو ةهاف_ااواك لبهلنيتفتامالودشرملا ف نيبغاراويوكم)(ىدعملا) رخكلاللك (كد

 ىيالديلقتلاوعابتالا بيس هلذأو هئبع ءارلا ةمج نمرخ "الل مهم« لك نكو ّنمرأ



 ءايننالا نمنيدرملا ىلا داية:الاوهو مسهتدارا نماولس )نو دلةللاءالؤهىأ ىنيةقلل

 |رخ آل مسياكبلع مهاماوعاب لب تالاحلاو قولا ةعنمأ اورثشبا نيلماعلا« «اطعلارءابلوالاو

 نكلو هي ءازناكاءاوك تلد ثرالاوعبتاولرريمحلا قوس ف راج عئابك ةععسوءاب رمسهنم
 تنيزاإل اى '|نارسماوهاذهواو رس هدا دحأو هئابآ ةغيرط كرئاولاةوموباتغا

 ةنملا نمىلاعتنافأ (ىسعلا) ينك درورب رعستاشدباغأت و تدني تادردروآ
 نيدمتمن مي رْثلالعح وراشد عأو أي هام ديبعلا* الؤهىري ىسح هل نيد ,نيعي طم دببعت

 9 جم ةكس أ يبرد 9 لاتاذسماو ىنلأ ف ةرتقمةروصلا
 بانعلا (نيرعلا) ل سرأ (عرص) نمحرلا روس ى هن ةوثىنعمد

 ىقيبال( نابغيبال)ىامآ تر هتسزجاس (خزرامسقم) نيفلاىأرف (نابقتل) حلاداو
 ترك ذك يذكن )نأ ءحاوسنالا اهبأ(اكب رز من( ال 1ىأبخ) ب طلتضغرخ آلا ىءامهنمدحاو

 هتلالوسرائ ل عأر قلاقرباج نعوك اا ىررانريرةتللاهفماوغتسالاو ةرمنيتالثوىدحا

 اةركتم نسحأ اوناكَن لل انوكسّك وأ ىلام لاق اهقخىتح ندحرلاةروسلو
 انير لمعت مْئشالواولاقالا نابذكنكب رءال [ىابف آلا ذسه مسبلع تأرفة رم نماد
 قامورلا (نيرعلاعص) ىربكلا نيالا مجن لات نيل ثنا دمحلا كلذ بنكسم:

 0 ملعلا يملا فورشغلا ناك ةيواعلا ىونلا نم .فك أوةميلغسلا ىوقلا

 نايغتلي دعلاو عت درعا !حورلارحيوحلا-ماوهةينام#ملا ىويهلارفاشاقل الاقو مسللا
 اهقاطلو : درج !حاورالاءافس ىف تميلوتلا ةيناوبلاس تلا زربا هبي ناستالادوحو ىف
 هتيماضرخألا ل ع بلغيامهدحأ زواحتيالافاثكو ةينالويهلاداسحالاةرودك ىف الو
 + ىرتثم لامتانالوموان يسرا اذهلو
 ىهر نيك اكالا:ذحاو ناي ذلاو ةدحاو ناكدب (ناكدمع) ىمأ لعف (نيب ) «نآيقبس الخ زرب
 تابحاصمونانرانقمدلالاورانآ الهاللاعلا فرظنا (يمعلار برعم ىسراف تيناوملا
 | جانتمالاو لالتخالا نءامسا نانالاةرو هلا ىهو ايثدفلا تاكدي

 ارونرهاوراتر دا ىو مامن :
 (ناش نايبردر طانخا (هتضمآ) جدتطأساا فاءوكص نات نامرد « هتعما
 نمأب راشا لأ طلتخا (ىنعلا) راث (هتضكمنا) فاقربج . (فاقءوك ) مسهاسوف



 نم مسهعلمو مسهبب ماةورهط ىعمج فات لبج مسهطسو ىقفرلث تسعملاقوةروصلا قروثلا
 |ةفاسم مهني ى-هلا فو ةروصلا ىفنيلك اكتم مهدحت سمار طنب مهترظنناىأ طالتخالا

 نيرانلانيباذك اضرعوالوط دعبلا نم مهس نوكي مكم فرع ذاقلبج عشواذااك
 اطلتخميشلا نوكينأ نك فيكم زين ناف مه داحتاروستبال ف افكى وخنزرءنب روتلاو
 تابمرد « طالتخاردرزو لا نيردوسمهإ» ىوتنم ءابلوالان اطلس كللوغيف اةرتشم
 موطسو نكلوددعلا ف بهذلاوبارتلا طالتخا ل ثم(ىنعملا) م طابروتاامدسنأش
 اودنلارغت ةمزالموهو ةطارملا ملابرلاوئرهوملا لات ابر ةثانو رت تاولف ىأ ناباس ةئام

 ةيساتمالا لك ارتلاو بهالا نب ةبسانم ىأو د ع4 سيلاةرذو دا دعن منن تال مآملاو
 اردرددفع كنانصهإل ىرتشم نيدحتم ةروسلا ىفاثاكولو ىنهملا بس حلاطلاوملانهلانيدب

 رقؤطارعر ننتلع(د) اذك (نانممه) مدبسشالينآم-ممنوح
 هيو بشهعما زبللا نال ةدحاوةليل (هبشدلب) رفاسم (نامهم)

 اينالاءذهىف رونلا لهأورانلا لهآ عامتجا لام (ىنعملا) زرحللا ىهلوالارطشلا ف

 ىفاصغ ار فاكل او نم وللا اذك : دح اوةليلرذ اسكن رحل اووئلؤلل

 راد ةمميهرارلب امسهارارمالو اهب زترجالا بن دلازومع ةيقرو دعك ماظن
 لافي (كمرحلااأمويلا!.ناتماو) مهل يفارنالا نماوحر خاذان ةعاسلبةليلرفاسم
 ءرتشن ارر عل ىويشكرظناراطلإب ذايعااو( ىب رخل باذعاب /

 لثم*ىشم هنولو ذيذلهمعملا اكدت هنارصلا "يدا رق توح نش
 بذعلا“ املا نم ىلح ًاويفطاأ .همالك نانولطارصلا «ايلوالاوءاسن

 م نرتلاركب( نإ راورتطتساقنزت عن مر عزنرسم» ركب ما
 لن ةبل يس (رامرهز) لم (عوحح) عام ىنمج (عن) رخآ عج (ركبد) فصن
 حامرخآلاهفصتو (ىنعلا) لمع (راو) تفزلاوهربكن زر لع (ربث) نوللاوغ
 دو لقد ىمم«”الكرفكلا لأ ذك تزل ,ل نم وظم نو 'رم هع ةيحلا مم لم رم
 ارد بال اثمرب و جوارت غزا دز مهربردره لف ىونثم !ذهانئفوىلا لزالا نم

 أردو ج والا نمر لغ_كاوهو تقلا نمبر ذتتاه :لكو (ىنسعلا) مج ومجوم

 يسع طالتخالا اذ_هوولملارعلاءامرملارعلاءامجوم طلتةطرخصا !«ام لا ىلءول_علا

 لهأ حاورأ الك حلالا« املا هجو ىل ءدعسي ف.طاواحلاءاملانانرظنلا تنعم أ اذاوةرو ملا

 تيهاذاة لام اولالجلاروظءاجن السلب اقتمنيعتالبت ص نمارهظرونلا لدأو راناا
 || ىءانتواكرانتو .تافسل اءاعسأ حاير مسولع

 ىلع جاورالالاع ىف موفال خا بسحاوغلتخ اما جالا للا علاوطبهاذأت ميتيرهاظم بسح



 اههرك انتامو فانتا ام فراهئانخ: هن دوتح حاورالا مال_!اوالصلا هسيلع وق ىوف-

 (ىنملا) م كثحو مسرد ابناج ملالثغ اكلت مسجزاندزمهريتروس وو ىوشم فاتخا
 ناك يىأ جاومالاكقيضلا مسحلا نماو رهظد اضعن مهضعب برغل ف حاورالا ماع اوكف

 ىحلاملاوبذعلا نب رصلا ةءاشعقب فلا حاورأ ىنعب برحلاو
 مهف امرك ب رح اوولحر صك ليصلا نرحب يانج

 نمو كا تالاس عمل: هرئأو اضدب اهضدب برضآ فطلا ارح نم .صلاجاومأ (ىنعملا) مامن
 (ىنلا) 6 ريرو ري زدنك ىاراهرع 00 5 مح
 ' | روم» ىوتلم ةؤسم ةسبوكعم ةسوكتماهلعجتو تابح ا عاقترخ[لكش ىف بوما جاومأ

 ارنا بلت ةبحلا(ىنعملا) يدشردشاباهرهمزساهكذاز و دشكىنيرع ادارات
 دا نيريشاب هلت « دربى بى ارنيريشر هت ه ىو الماك رات نك دشر ةبحلا لسأ نال

 ارهقلا(ىنلا)دشإدروخردلاهريدغت(دروخردنا) نبأ (اك) ملا (لن) دلما( نيريش) م دروخ
 حوفنباو طولذ أ رمانافامت الولحل اعمرملا نركيئنبو ارم 1ةبتورا !ىلاولأ بهذ ةوادعلاو
 .٠ يديه ار طنز نريسو ع اط ىوشمب تمارا مانغشالا عماطلتخا ل مالا اميلم
 سأرلا نيعرظتوهورظنلا | ذه نمنارهظي لول اورملا(ىعملا) يديددسا دتيفاعهصردزا
 نوزييفةربدسبلا نيعىأ ةبقاعلا وكن مدت يرفع نو دمت لن هب كردلا ارهاظلا سأحاي
 م9 ىم اذهىءامسهلةردتال اجل المقوم نبع 900

 ارطشلا ف (نيرخآ) «تساطخو تسرو رغنيب رخام دج

 ىناثلارطثلاقاك اههفب وة
 ىرهوجلالاةل بط سالارهو

 نيملاو مصل ارظنلا ىلع ر دقت بقاوعالرطانلا نيعلاا ىعملا]ةياسأ هذلا

 أر و رغلا يعاب: لال بطصا ىف يالا عاتل رن انلا
 أرظت الوله اورملا اذهو طاغلا ىعولختالىتل ارصبلاانيع :.ناثل او ةريصعبلا ني

 هارب بندلا كارظنسالدأ ل تاعلا ىعف ةريسبلادنم ىهونيدل اكان رظني :
 2 .ارهزدلبل ٠ دوب ركمت نوح #نريسآس»ىأل ىوتثم لاقاذسهلو
 أ (نوج) واح (نيريُس) ريتك ىنعم (اسإءادنتاةادأ(ىا)

 نوكن !ءاعسألا نمريثكر هظمتنأ ماب (ىندلا] كوكي( دوب) ركسلاوه
 ىفارتتموارعشم ار هزينوكسش ن كل ة#ةرسمبلا لعأاهدعب ركسا !لثم ةواحةروسلا ىف



 مم
 .ةرثناك انو ىهاك ءايشالاانرأ مولا هلوشب هاعدفاو زارتحالا لئاعلا ىلعفركس

 مش زذاددو باردرجؤدنأو 0 شدسانشومرتكريزككشنا ف ىوتم لاتةرافنم
 از( رددوا معي( شتس انش اراب (وب ثم (رتكريز) لاذ (كننا)
 لفعالا كلاذو (ىنعملا) نسلاو (تادندو) ةنشلا ىلع (بلر) ليطتةادأ (ثوج) ريغلا

 اييفلا كاذو اهمسهفيو رهزلاو ملاذ خارلعب ركسلا ىف سوسدللارمزلا ةئاربسرعالاو
 ٍسوسدم مسهْا مهفيهعضب ىأ هثسو هتفشىلفءرهزلاو مسلا برضب ل ةبترلاء ذهب نوكمالىذفا

 مر ورش لمركز بدت 0 قاصو) قش راسم
 ىف راكدوكستاواكن | طي_تلا حاسو ىدانولو قل لب .مسلا همهف دعم( ىنعلا)

 ىمأ ةيبرعلا فاكسلا مضي ىناثل ارطشلا فو واحلا مساةيراثلا فلكل مشي لوالارطشلا
 . ' ىف هرخ حرف تعدتا ىذلاوه ة.ةيطالا*افعالار ورشا
 .+امتجاانةزراو الملا لحلابلاانرأوهعابتااتئز :راواشح قم اانرأ مهللا مالسسلا هيلع

 ةفرخزلاءايسشالاب هبلاةح راوج نمتس م لءايشالاب فراع ة بهن اروتل ل ساو ءافرعلا فرعأ
 ىذااو قمل اهتايحو تاعاطلا هحورءاذنغ اهكرتيواهحر مثيغءركف ىلء ىفأ الزب
 | حاسولو قلل هلوسو لبق «اتحار كلر ديف رمسلاب سوس اركسلا هئفُس لم عشب هثم نودأ
 سفنلا تاذاتسم نم ميلف ىلع سكول" ةثولالاراؤالا ةعش رونمهنال اولكناطيسشلا
 لغتي وا ملا تغتتيالن دها ف كوبل فتاك فولو ةم زعلا لبق هضدف هتبحر يردك
 ًايركذناو ه دادي رادار 0 مقوتشم ةدحولا مام رقتسي وتابذملاب
 لا ذوركسلاب سوسدم مسا معمول الا ذو(ىنعلا) جدتك اودرتدبرد
 ادرك دناوط ىونشم «.وغيف مسلا هيف سوس دماركسال لك أدع رهشي ءدبؤ رخآلاربغلا

 ءيطميرخآلا الاذر (ىنلا) يدهد نشز ردركح حزنا نوذ و دهد جروس ت دحر
 هطالخاىف هيطعب ركل, سوسدملا مسلا كلا قوذوءالحلا هجو رخد ثدحلاقاعجو

 ىذلانمنودأ نوكيىذلا كلاسلا لوغب هناك املأ هيطعي وهدعقمقرتحىأ اهمضيانارتحا
 اهلاكبةرثكلا نمدرتيلنولسم هنركسل هنيز موقلح للر وظب ىذلاو هه زعلا لبقومسلا فدي
 نع هناينا لإ ذنىشتةم ىلع مزع اذان ىولا قرف ىلمر دب الو
 - لق +: 2| نيح صاوحلا هاربا نمىورامل ةزحا اب

 رميأنزلا هيا هدوحو فر هى بمّمدايءا تبهذ فا تقولا لاذ ىلى غتاةنانرلا الا

 تنك ى لاف هللا توم دولبحلا كايف دهاش[4 تاذق ىتعب الهنا لاملاو ىعساي ينط احلا

 اذدهِنمّدشأ اباذعىتلا نامرلا ةوهمن .ذلصل تامه توعدول لكل !له أ نمل مهفأ
 يلق ىلع ةرثكلاراكفا بلش ملا !ممل ءبلع تدسْفأ ر كسلا ذا ىذفاوهاذه نم نودأىذلاو

 لا ىولملل 3



5 0 0 
 را 07

 رولا لرمد فنار ر كس داو « رجوع
 ىفمدعىأر رهو مانأ دعب ركسلاب سوسدملا مسلارثأ هيف رهظيرخآلا الاذو (ىنسلا)

 هتاثيسإلاب سحو هتلفغمولنم ظقيتسا ةيولالا ةيانعلا هتفداصو 4 بأ برا
 الاذو يسحر ااروفغل اوه هنااعبج بؤنألار 0

 لسونا لات ريقلارعت نم ةركلا ف سوسدللا م جرد

 وسلا ءالطصأو ال سلا بوادي باع : نم ص الغل ب
 تبسكا فن كىز وبلا لاعت نارا ويستاو رك

 م4 روشنلامويدو دا دبينا رادبال « روكرعنر دا تلهمش دئهدرو 8 ىملاقاذاواو
 ريغ ن ماين هلا نم جرخ .ةتيلو ركلإق نو ادملا سهلا لك | ىذملا كاذاوطم أ ناو
 أرقلاباذعريخأتو رولا وير مطبدا هنعا فعل دلال رعت هو ذيول وم .ةيوتا
 ديزاد ىفءموةيف تو لم نمام سابع نباتات ث دل ءربق ىلع ماق نم عا داما
 ناري ةفيطلا لولا نمدارملا سيل ناوأ_هبجنيا مهمة اله[ ركرسشبال الاجر نوع: , رأ
 راد ناموا قامت لاتةيلتمت همن وكس شالك م .!ذنعلةبنلايريقلا باذع

 و نارا :ءارقو

 رةفرلاذرا بك ةرووساصا لتبف يرلارو ترا
 دروهنال اذه نءريكأ ب اذع ىأو ريو ةكربلا «ذم

 نآو) لوو ىونمأا ,ىرو هلا نم مءاوهو هيصب هين 000 :تيدحلاف
 نعم ف ىوع نظيشلالانال اذ راعشا (روهتو مايأدساررك د
 :رطلاتاوخخاعم .« ملكت اذا هناهتمالعو هاروكمت هنوكارد كت هيلع
 كلاسلاامأو ةديدع نس ةرثكلايع ع-ةيفهتالزردغبةولانا نمش وتسمي و
 ذو ىلعةمإ ىلا فرعي نأب .ةعلأ قرب تاز حانت تان انما تاممسن كف دكت قولا
 مغبف تادهاجاوتاضايرلاب .اهتتتعمزالب وعي رطلانا اوخالزل لت, و هلو برو هللادا م

 [ردخلاوتنع ة بع لكل دال م اوعأو رووتدعب نكماو بر ةارؤملا !ج رعب وةبهغا باوبآ هيلع
 تاور دار ىركسو فاسرهإل .ىونن» الثمةصرغلا



 تأنهلا ذانامزلاو رودلا ف ةئيعمو ره اطةلهمايثا ىف ركسو ثاءنلكل (ىعلا) كدازو

 ىهوةبلاثلا كالذالل ةعباتةيسحلا كالفالاث ارودنالراكلا الانرهظبال ةدلاثن

 ىلوتةبسذديع ىهو ةيلعلار وسلا ةعناتىعو ةيملالاتانزشا ىهو ةيلقدل هو ةيحو رلل
 ةيئاذلا ةيولالاءامسالا ةبوكح ةطبح ثحتةلخادةروك ذملا كالفالالكوثاذلا كلف
 تاغملاوتانللراث 5 ةينوكلا نايعالاوُةبنا اكمالا تايه قئاق- نم عقاولاوةيئاغصلاو

 :نيعم نام را ودل نءاهل تانايتلاك ةروكذملا تامل ايفو ,ىلع ةنيعم هدم

 ايلا ةذاموللسصل تانرمتلا تابلقتو تارثكلا تانوان نس نوصلخعالاودعت ديل
 قلما يج(اهااس) «بارزات -ررتقرداب رمل ه باتارداكداالاسإ كوم
 2 06 سعال (تاتقارد) أ نول ابا عاد سرشلاة دما

 0 (فا.ثغرو)نول(كنر) دوعأ

 ٍم-سعلا ىف ءاوعأ ىلإ

 لوبفاودعنسإ مسهل اماقإ رتفل عوتظلاوعاكبلاب نامز
 .انقيل مم ولقة 1سم ءالح لالا مزاللا اذكو

 يال جلا اعل 10 تابوا 0

 | تسرد ءامودرد:رزاب ظىم لاغنرلشأاذهاوهفؤلا هناا وسفن مع ثوتسا ]ذا
 سرج الك فاسانزاب «
 4 م(ىعلا) لصتوعم (دسي)
 متاديزنوكيا هتكمدع» مالا محرنمناسنالاداوتلا اما 'انهيؤو اطارجالا هصخو

 ب زيرغلا ةرارح ار وظنهومغ :
 ٌلاص اوةرع 0 يف لمكي مث ح ورلانخنا

 |« لجو رعد درمرفتارعإ) ىراثمراشأ اذهلو لحال نم هدبالثل اا لاحا لهو
 ةروس ف لج الا ذ لات الا ذاملحالو (ىنملا) 4 20 0 ةروصا
 اهلا نوتوم(الجأ ا ىضا من) هنم مد[ مكس قلذع (نيط نم مكشلخ ىذلاو ه)ماعنالا
  ثعبلإ ىف نوكشا (ثورتت) راخا دكلااهبأ (منأ) مكنعبل( ا ,مسلجأو)
 لاقنيلالح ىسوتنا ردق اًةداعالا ىلعوهذ ءادتالا لءردق مو كفلخأ ًادشباهلامكتلع دعت
 رمش نيطلا نع اذعنا ىلع ةردقلا لاكي «-ةنفرعي ىلاعت هلا ةراشالا ىربكملا نيدلا مخ
 ةريشملا نع هقارق ما الالجأ ىضت مث ةكالمادو عم قوتسبل هيف :مصاخلا حورلامنلالباق



 ىدمةةرقلا لحالف ةيدثعلا ماتم ف:ةرغااد»ب ةلسولا لح أ وهو قبشما هدطو نع هدعب و
 نءدب وتلا سعت عولم نحوه لأ اول ن كلو ىمنمالو ىدمالةلسولا ل جالو ىهتنمو
 : ىمتادمرسني مث ةدحولا «اودسا دح غابي نا ىلا بولغا |قرعش
 يوثلا عيمبلاقلاو بلقااءاسهله جونا لبي _سدقلات ا ماكملا عاف سا درت سدأ

 ايلاف ثم ديت ثإةراشارما(نب) متو وت تساوب> تسيب وعموم دينش نال ىوشم لاقا ذولو اهماك أع جءارجاو حراوم او
 ايحلاءام (تدفاويحبآلنذا نكسه( داب شوك )اهي ىأ
 |رارمسالا ءذه تعمسنا (ىعملا)ةغلا ٠ نكس: (داب شؤون ] ت
 هاماذهتي رشناو انذادارفنالا لسع لرعش مسج نكيلف <

 نباناو#ناوخ ناويح بأ ف قون ةيناحور ةحسالهساين هاي
 ىلا هارقاةيسدقلا تاذلكلاهذ هو (ىنعلا) ينو فرح تردين ويح ور ه نح“
 هتغلثال المالك اهنا معنالوةرامالا سال ىوهةنيملا بولقل !ىغان 'ءاماجنأ عا
 ةدقيتملا بيك ارثلاو ةمطتمافورملا تان ديدسجاحور ىلابلا ىفاغلا فرحا ندي ف رظناو
 ساسشلا نيد نامزلا يدق نمةلوا دس انررحاهرظإأ تاشملاو مظنالا مانينأ لابئثك ةلوادتملا
 فورما نا لعاوروئمردورو هءحور الكي مةلك لكن عاو ىأ ب رط ةغيطن حورأجذ
 برغو ةئماكلا ةيتاذملا !ىه تايلآ »1في نابعالا نيب ةطيسبلا قئاملا ىه
 ةسق لك ىفدعوناذسلاو »اسال عش يءا نكي اعلا ةءاونلاو ,تشلاكب وغلا

 ىلاعت دهاشب وثاذملا نياعبف ةيلاملاةطةنلا هو لكل اعماج»
 |ر هاه هتباؤأ فرخ 1هنبرخ [ىلؤأ هئءظعتلجو وف تافصلاوءاسعءالا عسبمدع

 .جر عا ذاكرف هاكرمالا جري بل او هرووطره اظم ىل ناب هتينلاب ني عل
 :تافصلاوءامءالا كلف ىلا قئراو توكلملاج وأ ىلا توسانلا
 فب رشلا هلال نايم نبع تحمرت همطالت نمو ةبن دما ولعل راخ رحب نامحرلا شرع رشلاهيلق ىف جم امو نمر ىتمو نياالب ةدحولا لاح هلروظخ ةرثكا

 : .[ حدف كر وا ننال ىط تى الك لاقا قولو قاشعلا عامما فادسا ىلا
 لاحاذ_هرركسلاةرو مق مسام خال ديلا ةمشملاو يناس تالا رت لتمر انج
 | زيزعلا دبور ددكساىفو مالسلا ام ملء ف سويو ناعلسو دوا دف لوةئامو*!يلوالاو ءايدنالا
 مهل لاسقفزكذام مهرضرم هلا مهجر مهري غو ىف انعسلا نيدلا "الس عو ىدادغبلا نيدلا دحصو
 عطقو نيبلا نم جورخلا طرشلا لب ىغلاورمتسفل ىلع ةطو رمشمامقلطم تسيلاةيالواو ةؤونلا
 ناروممه « نفر رار ركب دهتكش# ىونثم لاما ذهلوةينينثالا مهوةلازاوةتالعلا



 (0فلل

 ١ (ىنعملا) «قرقدوأ كب
 اوةدازيةرهاطجرورلا لس فيا
 اخضر استر 38
 :ا.ملاةوهشلاوةذللاو ةيومندللا

 5 ةرضم ىأ ىل هن ها في راصن نم هتماعظهنمر اصةيملا هله مس امض
 ينابراررذك ىافيرد زاره و ىونثم تاعاطلا ىلع هيون ىنهتنلل
 ىمفيطاو قئالل حم فوأ طخور كم امم ىفو'افشو'او درت ىف .ماقمف (ىدلا) جاور
 د يش افلا لد جيد كسك أمر» .٠ و
 ىةمرد واجر قاج ردو فو مرد يمرجللا لثم لحم فو لخ مام قودرولا لدم
 ىنغرحم قورغت ماقمؤو ءاجررك فر فوخ مام (ىنملا) بانة ناجردورمت
 ضيا مردإلا
 دوردهىئأمم

 يد

 بهل | قيرط وهن ما. ىرخأ ةنكن مسا
 ءردإلل ىو ءاغااو ةدلا ةدابزبنوكت هريغ

 ىو
 ,دو انف ىامر دورتةىاضيرد) م (اك-ياجرد لى اقمردو امرا

 0 [اطم نابردو عتمىاممرد ه انو فاجردورو> ىاثمرد)+
 .هلاةه هولا لادملا ملا ,ىدردللا »4 5ك ىباجو لا ىئايعمر

 ) رثه) يرهك ىناجردوك سى اممردو ربها .ردو بيع يأ ةمردإلا يمبارغلا(' 3
 « ركش ناو لظنح ىاضمر دل ى موكا هيرغم مك رخعا مسا (كلنس) ببعلاد

 | لدع صح ناجبوزط ياس ةمرد إل ىو سنا اكشخ م رطم قار دول 2 يئايقءو»
 / تاسالا ةلج قم 0 2 ءاداَرد(ي ام 3 رعزمم يناجو لوح

 واب رواجا. جو »ار فطوم الان ةدحوا يأتي
 هيلا فورصم دوور طرشلاةادأ رك افذخم (هح رك ) د وينامرد دسررداوغا ديدوج «
 دوحر و هيدارأ لمملا كلاذو (اغ1) ىدنملا كلا! ىلا عيج ار هسع انو نكيتاو امهانعم
 (نحإ حو رلار رشىأ (ناجدنزك) رامرهز ىلا عمجار ريهش (وا) ىدتبملا كلاسلا
 (سررد) لاكلا لها دو ووهورخلا اذهق عا ان هيد (اسئادب) لليلمتادأ
 دوج و وهرلملا كلاذيف نكيتاو (ىنمالا) اوةراجالم رنوتسسو, (دوب نامرد) لهب
 درحوا لهنا نكل حو رلارإ ,رذةملا_فنلاذثاذللا ىأراملارهز ىأوه ىدترملا كلاسسلا
 + ةبحل او وشمل ةطملءاك !ىلولادوبونالامالعو اونا |نوكس 2 ىسهتلل|
 . أبو ةدحولار ارس أرحب ىف قرغ ةمنا ذل ذثاذللا نم هيا هرام لك ة >ولارارسسأ
 ل |هتساكو أريد ىارشءءاملا تاكاذا سلا ىلءره|ططلا املا «ازجا ةبلفك ةيناد>ولاراؤأ
 تاوهشا!بابرأدوجوامأر ةرهطم هللا هحرةفينح ىبأدا :
 !بدسامنالافرطا اركس ناك والتاق امم لات |؛دوجو ,لخدام لك ىهضالاك
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 اتصلو [كبلو) ضمانات مذ( نإ مرصملا و( وروغردإ اداوم (نآ) مينو نيريشدسسرىروكساب وج « بلو دشا شر هروغر»بآ وف ىم ةةذغلا نمشأ نفل ف
 ارعسصي ةينعااةبترل لصياسل نكمل رم ىفىأ [ ما مرصللا قنوكي املا (ىنسعلا) الثع نسحلاوهو ينوولح اوهونيريسن ضب (دسسر)ةينعلل(ىرركسايو ل يلع ادا (دوحا
 0 دوشوا مخردزاب قلب ىونشما ذي فاولح ىأ ان حر اولح «رفءاملا
 كرسس) راوه(ل') نوكب (دوش) بنها "لما وازبوكلا ىف( مخردز دع( زا) مادالا
 ا 7 درو مرصع همام 3
 ةيناثثا ةيئرملا ف همكح ناو رخ مكح هةبناع لك ىف دح اول ل!نا تلعا دا مادالا عن
  ىهاكىمهتملا دو-وىف نوكئالةين اهسلا .!نا عا نلوالا ةيئرملا ىف امكنك سيل
 :؟ييعمرد# لاناذوادمكرخلخ لرب ىوف ىلءىل ملاكى هتنلا فور محلا ىدت_.لا ف ةروشلاو ةسايرلاو لاملاةورثو ةنكسملاوتيور:هاذئاذللاناف ىدتبملاد-و ىف
 ارد وراد نايزاروروثامادرا د نايزارروكح#نا اعامآدرأدب نةناريملاول- كندر ارعن نامموندو ىاتسك دياشنارديمدنك . لملك ىلومعأا

 هلعثي ىذلا دمنا فا لاه 4
 نالو نا همني ةلصب البدأ

 اذان مرصملاةياشم ىو ضار م ءالداشرالا ةبنرمل ل صنول ىأ أرخأتامو ك منذ نم مد رف يل ةبروظ غل ب نآلاوهو نير طأ قال( 63و دك[ ال مرصحلاب نارضإ «نكماو لاكملا ةسبترل ل صو هنال ينعلاب نارم
 :اوهعذن ىذفلا موفي وهب مضي ىذأ امه طلا ا

 .لبقتسملا|هريغو ةكم عتب انيضةنيلالجل اريسفت ىفلاق (كل
 !ِ رخأناموثلمتذنممتام) لدا«ج(مقااكارغغيلإار هال

 ةلملل ماللار بونذلا
 اهلا لمعلا ليادغاب مال لاو* بلا م ماع ءايبنالا ةممعل لو وثم
 | نطابلا ب صام[ ورهاظلا بس اذ_هىمهتا هعملذالزع اذ (ازيزمارصنهفا الرمس و ) مالمالاوهر (اهقتسماارس)+ (ُليدهيوثلبلم تمعن تيو) بيس هاوخ ئاغلا

 تافص تب هتيبويرترشح ىلا ملسو هياع هللا ىل «هباق باب خف ىلا
 هيلتتاسوتف نما ذربخو مالسالا ارش لبصغنو بولغلا عسيدج ىلع

 ةينيتثالا ةلظران اوه ةد حولارونبورتسهرفغو دوجولا لدوجو بنذ نمرخأنامو لو رؤلخ «دين مال دوجو ب
 لمي زعارصن لاا لرصنبو اهتم طار سالي دعو تينا دح و رؤو و لماع مو

 .زرإل لاو درع صن رمل اءرعضناو با

 دودو



 هوثراو كلذكى هنا لآسغنا الل استا اذهو ىهننا قب
 بل اةعلخ مهفرش هنن ادحو رحت ىف اوفرغر ناكسحمالءأ هرج ىلاهتحلاسوباولسو اذا

 ارخاتامو ك منذ نم مدةتام هنا كلر ذغبل مهم دحاو لكل ةوغن مهزعأو هبدبحرارساب مهر هظاو
 رغب ىم لان انهاو مه ديلفت نم رصم ا ةيئنم ف نكن م الوموان د يسوم !ذاهاو
 لسعلاىهع (ىشون] مسلاوع(رهزإ) دوش ىثوهءبس بااط دروخرو « دوش ىئودروخ

 بلاطلا ءاكأناواذيذلبارشراول الءنوكيارا ,هز ىلولا لك أنا( ىنعلا)
 :زلابهدا يم نارعخ تنأو كول: رضي اركعم ابلذو دوساالغع

 .بدم[ناهلصزا هزاىإ به بر»ى وتم اهررشةءوعم
 الو بر غنوكع مناهل سان ديس نعدرو ماعلا ررغلا اذهلو( (ىنعلا) م تسدشامنبا ١ع
 ءانعم ىدعت نمدحالىغبتيال اكلم ب هبرهتاجانم يح ناشل !ليل جامو هءمواب رقم
 (ناماسانتقدغاو) ص ةروسف ىلا عق هللا لاق ةردقلاو ةنطاسلاء نه ىرب فغ ىطمثالناب
 3 راد مسلا دبع تناكو اهاوه ار ماب هجوزتل كلذودكل مسلس »ا انتا

 اهمسملا هنأ ماد تع هعضوو ءالحلاةداراد-

 أرذسو .ةوجلاذلا ذوه (ادسج هيسرك ىلعاجتمل أ و) اهنمفخ أن نا ماس ةروس ىف ىجامءاشل
 هتثيهرسغ ف ناهلس ج رفن امرفورطلاءط تنكعرناعلس ينك لع يلج يفوأ

 همام اهنا ىلا لسو تاي مايأ دعب هك .اماىلا عجر(لا
 ىم ىاوسىأ (ىدع: نمدحال غن .الاكلمل

 ىانكنال (ىنعملا) ل :
 كلاذ نكي نكلد هل اهبشي اذهانالو ءران د.-لاسف ىربغ عمدوأاو فطالا دمر عقتال
 , نآعت نار 7 1 وتم مو لم هنا لس ثا دسح

 هيث 0 6-0 ىوتشم لسوميلع هللا سود
 23 هرعش ندا كلم نالرطخ ةئانشل اف ىأر مالسلا هيلع هارب (ينسعلا] يك رس

 ايريس مدي رس ميل ىونشم سأرلا فوخ ىارس يب راسمدغلا لا فرغلا
 'عيسأرلافر .ةيبوصلا ةيويث هلا ةئاطل لا ىف( ىنعملا) « نبال ئمارامتسين
 انهو واذهب لم ناهفم ا انل سيل نيدملا فوخ عءحورلا

 اغا 0 ا
 ىو ىدعن نم دحالىبني الاكل م ىف بهو ىلرفغا بر لاى اعت لومة نان الا دعت « ةباجالا نع
 نأ ىفةلزناكنا هنالثلا !ىلع همدنو فرفغا بر ةوةوهر ةعفرأل بجوم ا عشاوتلا ىلع كلذ



 اهسوهنم عزتي الث بحت لاو هوم انعل ار ظنبا رو ظنم نوكملا

 ءآرنأ ىفطيل ناالا نا ىلامت لوف ىضتشم ىلع كلما

 ب ناهي ةينلا صولخو ةمهلاولسالا اهلرببسالوةينابرلا ةديحلا قالسخالاب
 ةيخو هللابح مومزاهلايناوبحأ اذا منان ايل نسحأ نم بح ىلءثلبج بولقل ا نانمولا

 قمه ناهس ىرتم لاذ
 بح اسس مزالعتا لعافزك ذلم تلعاذان(

 ةولا

 متون كلما جوم ه مهدواررا كر خناجا او كرثم هاوس
 انرمخ ان مالل اهي هسفن طرتالللاالاذج وءاضيأ 4 نوكن ةيئاهلسةوتاذكعم (ىهلا)
 ثالث ىلعتامماملاليملا(تانفاسلا) لاوزلا . ءو/ةئدعل ايهيلع ضرع ذا) هلرهاترا

 | ضرعلا غولب د ئه سرف فلا تناكسصو داوحاعيمج نأ او هو (دابملا)يرخاللةعئارلاو

 (يمللابح)ثدرأ (تنبحأ ىف للاج) متغافرسعلا لس نكيرلو سمسلا تب رغاهمةناسم-أ
 ترتتسساىأ (باطلا) سنمدايأ موي لكما الكي أ (ر ,رك ذىعإ زيملاىأ
 ااهصذئأ (قانعالاو) و امعمج(قولاب) فيسلاب (اصسمقطف) راسبالا نءاهستاج
 ملاعناهاش همهرب هدركه ودنا نيزات سني ربنوح ف ىو ىلاسعت هللا ىاايرغا هلحرأ مطتو
 (تسشنب) ضام لمت ةسرعلا فاكلا عتضيو رابغلاةيمهتتلا فاكسلا تغب (درك ) «دركم> را
 ةئطلشلا أر كيرا ءةمغلا هذه نمناولسات ديس ىلم عتوامل (ىنعملا) هصغ (هودئازدمت

 » اواو كلم نبا ثذكو عفش دس رشم ملاعلا نيطال -عمبمج ىلع محرتق لس ارك ذل ةعنام
 نركي نا ءطعأ اوللاو كلما اذملاقو اعيغراص مل أ صم ىداداك« دفلك اب
 الهلالى مرد هنلهطعتالو اهاناىتيطمأ ىتلاةكوشلاو ةردسملاوةودلالإكب
 سكدتآو ثناصاسوا ٠ مانا ىدراو ى»دبار رهط ىوتم لانو تنغبفهناعارم ىلع

 ناهلسو هف4ءاطملاومركلا كلاذتاعفر قردقوىلاكتيطعأ نم لكل (ىعلا) همم



 نركيوهلب دعب نوكيالو وف (ىنعلا) 1
 !ىأ عازتالوءاعداالدانًا وه نوكستامىعم ظفاونامزل ىف ىن

 ةقيفح نالةروصللالةفيشملاو ىنملل رابتعالا نال عازتالمانأوهلب رم الونعلا قيم شهم
 ارهظمىهىتااةدرملاةغيطالا نع ةرابعىهلبدلحلاو ممل !ةهجنمتسيل ةيناسنالا

 5 داعتالا اذهىف لاد> الو ةيدحالا ثاذلا لت: [سهوةيهاالا ةيلكمل اتا

 لرقلاذله حرش (ىنعملا) منزودرم ةسض مدر ىزابو نمل ف تسضرا نا حرش
 نكل بحاو اهب ىونعملاداتالاعيضوتو دوب هجدوخ هلوخو ممم مه سكن كهونودو ضرف
 و برع ىارجام صلته ةسارعالا:أ سمالاو ىنارعالا لجرلاةصخيملا عجرأاثأ
 |ىارجام 9 ىم اهءامتىأهنصن ص الخو هنحور هزوىنارعالا ىرجامةءاكح تاس يفاذسه

 اردسمسلختو:دحوالهيفءاسلا(ىسلخم) «ىصاخم نوردديوج ىزابهىملختارنزودم
 ىأ اسلخت بلطي دعب بلغلا نا لحرلاو ةأرلق ىرجامصالخ (ىنملا) صالملا ينميىمم
 يونثم لاقاذهلو ةسقلا هذه اسمن ىلع عال الا بلطي هرسس دخن دما ءاسح ميلا اابلك

 لقثلاعتو (ىنعلا) يلمع نادىدوخ سفن لامن ه لفنداننانزودرم ىارجامول
 كلتنا معا ةسفلا نم ةسملاو ةءاكسصمل يد ره ىلع ةأمالاو لجرلا ةصقل مدام
 لثعلا ىنارعالا نمدارلاو سفنلا: أملا فن نزح دارملا ىأ لمملاو سفلا لاثم ةدقلا
 هذهو (ىعلا) م دو كينرعت فجات 8 درغلو ثسفن كى درمونزنبا ل ىونش

 نسحلا لجالءزالن سا لمعلاو سفنلا آم َجن درآو امييهانرك ذنا الا لس رئاو: أ مالا

 حالصلا ب نينأ ب يرغلالاقفتالاَوَدمل وسفك( نافاءتمحلاطلاوحلا هلانال مي.ةلاوأ

 م ارجامر دا لئحرد بشوزور مارس اه نيردهتسبابودنيو» ىم سنا مقلاو لذمال
 اهيدارأو بازتإل ديوسنملارادلا هذه ىف ل معل او سْفشلا امهر نامزاللا نا نهر (ىنعلا)
 واد او ل لا: أرمالا بلاط نم بنهم. ىرج ىذفا لو برحلا ىلارابتوالبل ىفاسنالا
 |تاوحوتاىورب أى ءب وءاعاع جارح دهاوح ىمهنزإ» ىغ لاتاذهإو زنعلا لرل
 اذاسفنلانالةيفوصلا طبا م ىهو هاقناملا ياوح باطن: أمالا (ىسمالا) جءاجو
 نيذللاراقولاو ضرعلا باطن عي ىلو أ مهرب -غ نم اهلطف ةيذو هلا نم ثبللو تضامنا
 سفن 9 ىوتثم لاملاوةزعلاو ب ساس:لاو رس:اغئلاوم أعطا اوم هاو هحولا "امن ع نايدستي
 نادل انه (نوصف) يىرورسكوادبو جى انه « ىرك هراجفتزدومع*
 سنا ةيمهلا فاك نب رأو ةيردصلا نءابلا (ىركأ) ةبلا (ءرام) لجال
 باطت (ديوج)بارثا بوسنا | ىا) اضيأ اثم انعمةيمحعلا فاكسلا عب ءاك) ةيلعاغلا

 ةساير هانعبشي ردصلل هيفءابلا(ىرو رس) هاكفطخم(دك) سفئاا ىلا عمجاو ريمغ (وا)



 نةرانةلباحملا لالة أمالا لم سغتلا (ىنملا) اردصتو
 شفامدرد ٠ تسينءاك ؟اهركسضنب زدوح لعل ىوتم اهتعانتمدعل_ةمائعلا بلطت
 ىأهغامدىفو راكشالا هاله نم هلرمخال هسنئداعملالفعو (ىسعملا) يتبل للا مغزح

 مركذ ايندلانعنيشرعمللاءاسقئالا اممل مغالورلاو باذلا ىأ هلاك ذوركفرمغ4 مغ
 هسصئروص « مادو -اهنادنإأ -12 ىوتثم نيالا ماحاب واهفامو

 نآلا نكس فنلاو ل فعلا أولو ةبملا ءذهذلارسناك ولو (ىنملا] مي ماةتونك اوتش
 ىنسعملاو ةروصلا نيب عمهتل نا فكبالةرامالاو ىوثعملا نال نالامات صقل اةروص عسا
 ا وزملاء وانو ىدش لك ىونعم ناس زل قي ىم لاقاذواو
 0 ماعلا قا لطبل مال ءالاوداةنءالاو نافرعلاو ناسمالادرجتوهو ايفاكىونعلاناسأا
 دهاجلا نموا! نم سافل ماعلا الوماطلا نمحلا كلااوفرغب لو لا مالا ةروصا اوجاتع
 دعت-!اكلاسلانان نملابلاناوئهرهاظلاو نا-الاب رارفاو ناكرالاب لمع نامالا طر ن كسا
 وم ةبحلاو ىلاعتهللاب>دو هل! لافورتغاو هيلع ةيولالا ةيلاناضيفدحوا ذا

 رو ةعيرشلا ةمو- نم درية بنا هسملا تعطل | لطءو ةنسةدابع نمريخ ةعاس
 بالو ةيناطي_كلآتاليوسقلا هذه رتفيالأ دعت املا كلاس |ىلعفةياوغلا ب رط ىلا
 جرخيول هتلزنم برقو هبعك ولع ممتادو ولان كر إلا ةلاطبلاءابلوالا ىو رطنأ
 ءامدق تمون ىتح ماقرب ةيعرشلا دودملا مون عمطقياالو ةيندسبلا تاعاطلان ع

 ىوتثم راثأ اذهلوىنعما ع

 مولا ةروس نكيلو» ةروسا يتلو رهاطظلاب رارقالاو بلققا المص ىفكو ىنعملاو ,هلاةروص نكي لو تاعاطلاةرو مل ميتعرلو رهاظلاب رارقالاو باتا المص ىفكو ىنعملا
 ووصألا ىسودردلاثمينو يداي بنآت .ردىا م دهإل ىم ةءزالث ادابعلاوةالصلاو
 وا ةيحالا اي اده نكتول(ىنعاا)

 ريسلاىفلء تالاد نكمل اروسابادولا تناك او (ىسعلا) يافتردرمدم ىاج كر ٠

 املا ةرعضلا متبع ةداهش مسهااده ىطست يح مجابحأ اوداه ةبحلا باي رأدان
 موصلا ذك ةبسإل :روس ءاطعلاو لذبلا ناك معان لااا ثل حضن !!ذاف بولغلا ىف ةرتتملا
 نينابةسلثساملا ذولو ىلاعت هقلاةبخ ةروس تاهبستااو رك لاو اكن لاو يللاو ةال لاو
 مم رنو دبعيق اثءلااولاقا وأو لبو هيلع هللا ىل ءلوسرلا عاسبتا عراق بحمل نع ةئيدع
 تال (ىنمعلا) جراما اقر لست ما فمات ةازإ وثم
 تدهاشإل ىم نك مرتحيوزيزع نأ نماي رسل ثا ىلع تادها .ةرهاظلا انا حالا
 ناتعمداكف فختدق زو ىلع (ك) © غودز ىهاكدوب ءزات م هاك غوردكدبوكت اراك
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 الدهأ (ىنلا] ضخم 4لاسفب ضماح نيا وهو غو لا نم (غودز)نوكيمانعمدوخ نززو ىل دوب) بارشلا نم( ىزا) د اركس(تم) ب ذك (غيرد) ”) لوغب (ديوك) عص(تسارإةراتانه
 ةصلام نوكت ةران ةرهاظاكلاسمعأ اذك افق انمابذاك نوكيترانراصص ةداصتوكي ةران |

 ةراتوبا .ارششلا نم ناركس نوكي ةران ارك كلانا ةعمسلاو ءارلا لجان ذك ةرانو هلا هجول
 ضل ناركسو هتدابعىف صاخأ نا لام بارشلا ناركسمذ ضرفملا نم ناركسنوكي

 نيذامالات لرابلا نا ةبادمملا ةيادب يب

 0 0 ل
 ةسماستا ىف دسحلا كل.ءدرهنماجن ناذ ةعبارلا
 قاب ادبي ياسا ميلا ا سدر هتماحن نان ةسداسلا ىف ىولبلا ىلءريسنولو
 ىلاعتمتلا لاق حالسل هل نود هبه ادي نيداوضتوو اهلكب حط قوف هاو دعس دان ةعبأسلا
 عيج هنملتق ريغ هيدار أو لمعلا اذ أر ئدبع لم ةظتملاعنأ

 انه ةنعللا ىنعمو ريصفت كل < ىف ناك
 تارك سره واهو دن اديرشمءدرغ عودا كم الثمن سلاف هنا لمعلاروولخ
 ىوهو ىاهزعذيو وما ةريق راينا هلابعأ ر وظركأ يكس يوهظي ضيفخا برا (ىدلا) كي دنكا

 اردلا عنا إلى لاق اذهاورك- نه رت[[+م1 لاهل ار ناركااكهسأر
 (درتك )نظاا يملا فاكلا م غب( تاك

 قا 0 لركسالهنا لامحلاوإ ,(تسالو) تاركسا تس أب( راكر قأيءانعم
 ناركسلا مهل ىأيو قاما هتظيىتحةالسملاو مايصلا ىف
 هلا ىف زير سانلا ىف نك اذا هدحو ناكأذا لكي تامالع عسرأ ُقارأ لل هئءهلن'ىشرأ

 هارب شاب ناشنان تسركب :فرر لاا لساح 9 ىوشم همذاذا صقنو هراء يأ اذا
 ثوكنن (دشاب)ةءالع (تاشن) ريغ( تسر ءركيد) رهاظاة يوما ءاثعم (ىفررب) ب تسارهشم
 لاعفالا وعضو نكسل ةبيلغلا لاعفألايغةره اظلا لاعف لا لصاح (ىنعلا)ىذفا كاذ (هخال

 أر هاظلااولاق هلو بلفلا ىف رتتسمو رمظموم ىذا لاذ ىل_ءةءالع نوكتىت>ةرهاظاا
 هئايلوالاهبيىلامتهللا بهاوم سوت ::للاو مد لا نيب قرملا دوكسلو نطابلا ناوما
 ناشننأ ميسان :ن «ث ساو ارامد دز 0و كبار شداياودشول

 2 ل (اشندازمنفح(يسانثال) بلط[تءاوض) ف (اامزمأف(»دإ تانك.



 (تسارز) جوعالا امج أر فت ىتلا ةبيراسقلا ىا ازلا نوكسو فاكملا تفي زك ةمالعلاثنن
 نال مقتبل نم ملا ملعنىتح ءانيلط ىذفازيقلا ذلاذانطعأ برأ (ىهلأ] مما نم

 أروسا لالا ةسوسحن اروصاانالو ىاعت هئاروجالان طابلاباريبخ نوكيالرهاظلاربتعم

 ةسسارف قاطملا لالا ةروصل لايف: كيقمو ةقلطم ةرلا كارو صلاوةداهشلا لاع ىف ةيلاثملا

 0 .ذك لؤوالل ىناثلاةبسنو قلطا الا. ناوئءوهو لايختاوهو نمل ديقلاو

 ''و انط ناك لسصيول ناواباوس هدوهش مناك ق لطم اال هلا يفوت كلل السواذان
 يطا ىغتسنةسار ةلاربلفا اباغت دفن ىلا دينا لاو *ىطخع وبيصي

 يذلا سلال نوكت لزب نوكيا 0-0 له نعلا) م دوةناروتبرات سج

 قد مالارابهم نوكيا هح رصد 8 ارواج شت سانالا قرأ اذاال هاوس رظني

 ارئابو 9 ىوشم روظنملا صضشلا ف دس يفعل هروززتارت الان ةيحلارثأ هين دحو نان بنكلاو ا
 ةادأرك اوضنخم ( رو) تسرع كبعرت يب وكرمك 07م تحرهاط معسسو >مجسسارلا
 ناو (ىنعملا]ةءارقلا ءانمم ةيردسللءابلا(يشب وخ) لم( ويحد اضرأ نم م(مه) طرشلا
 اري ةاارسيباكف ةبحلا بابسأب لالدتسالا نكمىأ 0 ةبحئارثأ هيف نكيز
 ةلرانوا ةصلاودر دره بحاسالثم ةبحلا نم ةرمخعا خافةيار عناكب .ابسالاب رسيتيالكهلارونب
 انما ناك وولا نم عمنا اذا "ابوالاراينالا«تيسان<ىو ل ١

 كو ادو نو ىوتشم لالدتسالا هنا :؟مأاهبوءاياوالاؤءاببن
 ةناكىذلا كلاذر (ىنملا) ىفاسلا عارمملا ىلا فور هرصنوكمال»ا ءاندم (دوبنإ

 ىغتسي وىلاعت فار ارونب رظنيفاج ان ىأامالغ بابسساللالو راثآلا نوك نااار رو

 يدلك عيا رازرددرك تاز «٠ 2ر0« نرردر» تبعات ىمةدها لاو لالدتسالا
 | نالذيوفوةريبكمي ردالاب ةبملا نركتور وتو

 تبحم توج « رهممالع اى دون شنحام إف ىو مريم ىلءرثالا لالدتسالا نمغرفاذله
 كالا ةلمولا نيسلارسكي( ره 4 ىهجانهرهننزر ىلع (رهم) مره يدزدوترو
 0 ب ار ا ل

 اهرو



 م
 هللا ةيراؤيا فباتلا رغاسا ىأ مالعالا نج الج ايتح ا ايل قبيأ ثروطو كاغلا ىلء اهرب
 اذا اذلابارونأ الاذو 4ثفدكتاةيفملا لاوحالا نال سلاورثالل جابتح فيبر

 عفتراو نديلا اهب رانتساف ح ورالةعشمش تاصحرسملا جرب نمغ ربو بلغلا كلذ ىله مم ط
 تالين تسهل ىم نكلو سا.ةا!نءةجراماراثآلاو بابسالارظنوةي ريشا لات
 ةدوجومتاليصفتناسلا اذهل (ىنعملا) يمال لاوونوحت ركبل نصسنبا هب ماتددرك ان
 لالا نالماللاو اهلهأ نم تاليسغتلا هله تنأ بلطا نكمل لهذي مالكملا اذه ىثح
 كلا لل ىطعتال ةروصلا نامي ذجلا نمريملا ذسخو ةبحلانم هميم غ بلط اه للاقلاب ل هال
 نحلابلا ناوئعره اظلانالةرو صل ايف لمكستالةيحناو ةبحح ارو باك ىلع قرعشي ملاذا ةدئان
 دعا شمل ذانةيحل اروي هبلق ىلع ما الرغم ايلوالا تالكن م عطقنالا هلا ةرو ,تلضةامهمو

 (ىنمملا) يب ديه تسرق ىءمزا تروصو دبدب روس نيرد عم دش حرك ل ىرارسالا
 ىنعلا نءةروصلا نكلت اماكلاو تاءاكملاةرو ىف ىأارهاطةروصل ا هذه ىف ىنءملا ناك ولو

 ىورتسيه| نوحبو تخردو دنتاوممه تلال درد إف ىمالئسحو نم: ديعبو ةحو نمةيدرتأ
 ارصتلا(تغرد)ءاملاوهوبآ ع مج (دنآ )لم (وسعه) ةيفراظلاةءادأ (رد) « تس ديرود

 ديعبلاوهررودعسج (ةيرود) بطاخترك.نمدرفم عراضملمن(ىرر) ليلعت ا دأ (نوجإ)
 املاك ةلالدلا ف ىتءملاو ةروصلا (ى#ك) ضابل اديدشا اوه فطملاواوريغ نم عض

 | رهوج "املا ةبهام نافرخآلا نعادجلا عب ايَمدمْلاو كدت ةرهالل ب هذئال نكمل ر مشا
 اهلةيحماوتاءاطا !ىفقوذفاوراعت ةيروصلا تاعاطلاذكمانمسج ثابثلا

  ثيح نموةفرممادك اوف ينن حملا عجة زول[ مَ ةر البر ثالوامالب رم“

 دوجوا.١ماهنوك ةهجنم ةيئاص-!!ثايلشلا ل ذك اًدج ادعبدا دهدالاىخارأ ف التخلا
 ميدل !نمدي«,تداحلاناكمألاو ثودحل .ارهاظ ريش يلا دوه ىلا حوروصلا
 تاك ضمالاولاعو راصتالك قلن !ملاعو ىنعلا. ما ةر وهل |تالره ان هتطدلا باصصالو هو
 «ركتايماغوتايهامالرن إو ىم انناطا لاا ذهلو ريثكت ايعالاوتايهاملاث الملايو

 نينثالادلا مشب (ود) نك اذكو لقءانعمرمأعف( وك) م ورمامود نأ لاو>ا نك حرعش
 ٠ءوكرت !ىأتايساحلاو تايهاملا لرثلق (ىنعلا) هجولاوهو رورمقلاهامملا ِس هاما

 ةًامالاوفارعالا لسجرلاةروصلا ف امهر لاك امههجونيذللانيذه لاوحأ حرشاو
 تاكو سو سا 2 خلد لقعلاو سغتلاىنءلاىفوةسارعالا

 مشذكنونك |تذكذ درموط ىو مل تل! ذهىف لن اهتساالو ةلمحال ناب هقلحوا

 تالا “أ مالوارعالا جيلا لة(ىعنا) 4# فالْعراشكرب غب: ىرادكح «



 ممل

 فالغلا نمفيسلا ىصسا[كح "ىلع تكسم نا عازنلاو الانا تكرت ىأ فالحل نم تقيمه

 تروطاذاهسفنا: سم مهمدحاولا لهم عاطأ اذان اشعلا لااذهو ك ماك أ "ىلع ىرح أ ىأ
 يفرك ه>رهزط وتم بازملار دعبلا نمسا ةثئ طل ىلاتلصوو ةءالا سلا ةروصا 4

 يرجأ عيطم ثلانأ هيلوذتاملك(ىعلا) ممركتننامدم كس ودير دو مرنامرفارتن د
 اعرجا عفنوأ ررغ امل صح ناىأ نسملاو عملا ىف مماوالاهذلن حر نأ الو ل مأ

 (ىدملا] مسيو ىعي بح محن نوحو مدعتم نممو ويدوحورد» ىوتشم اهلداتمانأ
 | ىعيبحلا دالابحم نو كسصأ اىل ال الهلا ىلايأ الو دوجوالءام دف:منوكأ كدوجو ىف
 هللس محا ذاو ةئئطلل تاصراذا ةماؤلا سفنلا عمدافتل لمعلا ذك همسي وناسنالا

 | نكسمتمدهلوحورلا عموا وعمد تاو تافام الرا دنةرامالل ا وموال باقل
 رك بم نك ىوتثماهلاة لعل ار هت تلراسن اة هطالا بت سه نم سغنلا
 ميلاوناحالاءابلارسكيربلا(مر) دصتلاءانعم (كنهآ) يي ىنكيم مرسل فشك تلبي

 ناسءالاو ربلا دسم: ىبارعالل: أ مالاتلاق (ىنعملا) اذعم| ىنكبم) ه دحو ماكسنل
 ةرامالا سةنلا لاح اذسهو ق دسص للى رس ةلمحلاب وأ دايقتالاو ةبحماماقبىل

 يق دارمدا كازا ديرذاكسصو اذ تيك و9 ىو ءارغتل لدعلا سمعت
 ا.فسبارتلا نممدآقلخ ىذفا ىنانارسلا !ملاعاوأعاتلظ. لأ جال ىنار عال لاق (ىنسعملا)
 فئاطلا نم هةديداجو زامل بارتنمهلاصمل زن! .ندد دسبكن ا يهل لهآ ىور

 رئازملا بارت نم هءاشحاو»*اعماو زباب ضرأ نمت ءَو نَعيك بارت نم :هتجبو
 عابطلاب هدالوأت ملتما هبارتىشارأ فالتءالو لابملان م تعجوتيكر هءاظعو
 ضرالا نمة ضيق ذخ أب ليربسج م1 هنا كل ل اسجحاو لاكش لاو ناولالاو لاو>الاوأ
 د . مدل سد |عماوس فيطل لفط دو>ولل فايس سوا لاقو ريغ انآ لاف هتلأسو تدر

 ىلاعتهنلاهتدثةساوراهنالا اهعوم»نم ترجو فيلكا لسح نسم كبف
 مث سيئاكيملسرأت عجرف باقسعلاو باوثلاهمج رضوا ِ تا تلاقو
 .ممأ لاقو لل ءارزع لسرأ متع فشتو امملع تءسقأف ليفارسا
 تريصتف ةدملا مادق ا ىف اهطسوءام-لا ىلا افدعسأ ةياور ,فو فئاطلاو ةكمنيبا
 اهلعرطمأو : رم نو<كتحالا هال رارسالا نع نولفافلا متنآ اوبطوخو ةكسماللا
 انفع رطواحابسس نعبرأ ىدس مدآ ةنيط ثريخ وف ىلع احايس نعت رَأ مركبل !باصم
 . ,1ْنمةرذ لك ىف ىفخأو ب ارز

 تويم اوتوكلملا ةنزاغو
 راسم بهقااروطأر



 ل

 ناتمالا عسيصأ بلاسقلا اذ _هىلع عضوف ءلاصلصلاةبنرم ثغلب ىتح اسواوح روديلزيإد
 اف لسخدتح فوطي املوح ليلو ةكساسملا ةزئاما سيل ةنؤحلا ةقيلخلا لاقو نخل
 ف اسل ل سواذا د توكل كاملا ىف ؟رام اب مق بئانهعلا فانسا ةظخئأرذ
 لكلا! دكةرط هلمد[5بلق ٌدرلو دسحلا نامن دهبفروأ .كمارصتىأرهردصا
 داوم هث ءرهاطءاذغلل جانحم فوحت صو ه ل هلع لثس جرخالف .اياوالا بولة دود سم
 7 فراملابانوعشم اعينم ارق هردص ماّدق تيأرو هيف فرستلا ىعنوردف:عرجالتاوهملا

 أ هتعاطاات سمأنااولات مكناس غب ناىلا مع أ او فوخ "ىلع فو
 ترمأ ىتح لود دلا نع حورلا تهتنم ارهسوتلا ىف لاق انيعارأ

 لعام توتا ىفاطظلا ناكملا تلخ دان اهركمحرخ اواهركىخدااهل
 قاسيلعانوت ,:كمىأرورظن عفاطفرو رونلاكلاذؤو ثىتأ

 هيدا لاقو سطم مةعماسلاةوق كتر هطو ل لردع مدور لصق هللاالا لال شرعلاا
 2:1 ابارترماطا سارح ادعس نتا اذرك تاع تاك اننيملاعلا برأ
 نا 1 نوعي مذ ةئحلا نمر رسب ىفأو هرهظ ىلع ةماركملا جابي دوهسأر لع ةزعلا جانوضو
 مدوقار شدادك بلاقزك هسردإل ىر 'هراثأ اذهاو كالفالاءاورادو هيلعولح اكلم
 'مدجار ريعش نيل نا ىلع ءاطعأ (شداك)ءا3 لاو( زك ) 6 دو حاوراودو حاولاوذ هجره
 عرذأ ةثالثوهابلاقىلاهتهللاءاطمأ (ىهلا) يؤ لك (مجره)ءارأ م(دومناو)مد[انديس ىلا
 | حاولالا ف ىتا 0 م أروطأو ءروأ ب ااغلا لاذ فم
 يا ع : 2 د حاورالاو

 , طل ىف

 :-اوهيلا وصولا ىلعردقأ ل

0 0 
 1ةاثلا ب

 عقاوىشرعلاو 1 .خنل ادا دتماب لوقعلا
 : لخادالا يسن ةطيسلا ماسالا مومعاذهىلعفءاسجالاروهطق ميو ضرسعدادتماب
 داونو معلا قعلا اهدادتما عون اةبكرملاماسجالاامانةرا دتسالا تضنقاذيو اسم جراخلاو
 لاب اوحالاترهطاسعم ضرعلاو لوطلا متو تادإ دم الاروهط ةياغىلامأو ىفاسنالادوحبولا



 من
 هداعنالات عثر تااهرووط ةباشو ةيماسلا كماشلا تخو ةينسلاةلي رطااو ة سما
 لءاكلانةئ اسنالا ةيةيشللا ةةرعملاةئلم|لمامو ةبهرشلا ثالإكلا عماجر هطاعم ةئالدثلا
 ةنلعرذأ ثالث اسال دوجولاورصح هحو تاك يحرلا نجرادعال هئيشاه دهاشإ
 عرذأ ةئالث بلا ءاطعأىأ (شداد بلاةزةسرد) رس هئلاانسدق كوشباعارذنوتسىور
 نم ةنا الا ةةيغسلل ةيهحرلا و ةيئامحرلا ةذ هلا ءاطع 1! نم ناكذ حاورالاو حاولال اىفام لك
 ةياكلا ءاممالا نمهدنمزوتكملا اماعومتي وير فاطل در مثلها دهوداجشلاو بيغلالاع
 ىونم.حابشالاو حاورالا ىف ىهيتلا قت امم او تايئالاوو ل اور دملاوءاضّلا حولاه دهشأو
 ريالاىتح (مات) مشيوخ ءامسالا لعزادرك سرد و شيش دادومجرهدلا و

 ةرءابلا مضد(دوب) شلك( جره) ) ب )٠دآ انديسيلاعجارريعش(وا) نوكيهانهءواولا 93
 نم توكيأم لك (ىدم ان ءىنعم ( ناز سر يرد أسر شالا 0 0 يعل
 اهلك" اه الا هلعت نمةكئالأل ءسردو هلهدبالا ىتح دوحوال هزوربلمتالؤأن الأ لاعتهللاهتس

 مغ ىنعج(دوخ ىإ وأ سي ددتزا تنايركبدس دق ءواسب رهزادشدوخ جل ءانإط ىو
 حا (ىنملا)ةفاظنلاو ةعازنلا ىنعمب ( سا د[ ديسيلاعيجارربمش(وا)ضام لعف (دش)

 كلاصساولاة ناب ىرخأ ةهازئكللادجو ءتهاززئكوزيكمإللا بلع هس ردن نما نا
 متنك امونودبتاملعأ ىفا) هلو كمل الما بل اجا يآلاكئابر نا كلا ذو اندلعامالا ان لعالا
 لفسلمو ماعلا نمالعام قت ام ىف ةيراسلا ةيلكلاةانحتالانملاوب لما ىنمياولمقن(نوةكست
 نومكتامو مكنأشناهرثأو اهمكعيرم اللا ذب دوتيؤلاءانقمألا نم نو دبتاملعأو هنم

 مكقئاقح تايضتغم ىهو اننانؤ  ةبارس ىهوانطلارةشاثلا مكن ايعأو مكن اح ثيح نم
 هتيلباق ل اكل هرسسوهرسوهرها رنه ا.ىفاهتعدوأو مدآل ا هيجا اصلا ملاكم ثيح نما

 جب اوقالءاو ىلا ارسل ىرةغلع ةناكاا هيما «نيتداتخا هل

 جوألا ةبااجالا هنت نماوحرعو رؤي لع ة::ص يفارؤب ةبث م نءاوةرت تح موضنأ
 تاما ندا رد « دوغورمدآ زاناشىداك نآ ل ىونثم لافاندولو ةعيتملا
 اهجررهملا (دومتور) ف شكل اد اشكو: حوا“ ايلا(ىداشك) ئلاذوءانعم(نآ )مدر

 (يوبن)ةكنالل عجاريئاغلا عمجرمت(ناش) نامت عج(اهاعسا) رهط ووتغنأ ىأ
 نكيوو اللا هيلع مدآنُمموارمظو تع !حوتةلاو ف دكا لاذو (ىنعملا) نكيرل» انعم
 تفهئسرعدم1كنت « ناجالا.نآ ٌة صرع ارفردإل ىرثمتاوهدلاةدسو حوتف نمموإ
 ابالان)مدآ انديسهيلاراشلاوالا ينعم (نآ)ةهسولا ىه (ىحارف) ينام[

 لاق هتسرعءاضف ةعسر فو (ىعلا)تاومم عب( نامسآت هه )ايش (دمكلس) حورلا
 نم عسوأأ هحو رو هبلف "اضن ة هرعنال ة فيس عسل تاوهملا :.سرم تنأ حورلا فيظت

 ثارعسأا

 و



 اعلا ليعنبسلا ني ضرالاو خمبسل !ناومسلا

 «جيه مهب نم و ثسأه دومرف لح كريمغبب تفك 9 ىوتشم !ااهىلءدوشيو يش
 ينسيألا بأ لاتىلاست نحل انا ل سر بلع !ىلس لوسرلا لاق (ىنعلا) م«تدوالا|

 قامسالر ىنرأ ىعسوامانالوموانديسم هاكح ىذا ثيدسحلا ظنلو لفسالاالو العالا

 نيمزرد# ىو ىلاةةراشأ -رمالوع رولا قنلا”قنلا مولا ىد بع بلقىنعسو نكسلو

 شرعلاوءامسلاو ضرالا ىف(ىنعلا )6 يزرع كادا ديا معان نم زن ضرعوتامتاو
 انيغىأاههثيذحلا اذ .-هنرهم معا زيزعا تنأو يد -:الاش | ىأاضيأ ىدعانهزين

 باقىعسإ .(ىنلا) بلل اهلدناردوحارضركهبعىا مكب نمؤملدردإل ىع

 ةيعج نم ةيلكل |اهنيلبأق :عسنان بوله كين ىف ىنبلحل |ىنبلطت ثنكن |بيمع اهو نموا

 ةيرهظلبميالهال بلي سياهربغو فراسلا بلقب ةسوصخم»ذهو ةيهلالا»اعسالاروس

 در#نارونرهوج هنا ىلع سالو جورل نيب طسونبلغلا نانا اهلا قازرلا دبع لاق وحلا
 هنطابوباقلارسحورلاو:ةطانلاسفنلا ءاكمملا دنع هنمربعلاوهو هب ةيناسنالاتقمدتو

 انبرهبثودملاوبقاببة طرت اي عوراو يرهق يس اودملا سفثلاو

 ا ا رمل حوللاةاةعوتالزغتلا ىف دوولا

 تاثلاسلا ىلع بجاولان ل فاغو مورحم هسفتزتد وكلا .البلغلا تيب فئ طف هللاتبب

 لماكلاناسنالا يلقى هيلطن قنا غصه قالو آلا اواينالا ف حلا بلطبال

 ىدابعف لدا تقلا و ىء اذهىفءلبل الار قرطلا برتأو هو هتة.فاغب رط دع تح

 'سفنلا اهتأإ)ر فلا ةروسرخ ىىل عندا لاف( ىنعلا] يق

 ءرمأ اجرا ىأ ترلادنم ناذاولاغي (لبرىلا ىحرا) ندا ىهوةنمآلا مالا

 مرياهل لاسغي ونالاح امهو نيغصولان يب ةعماب ىأ هلا دنع (ةبضرع) ب اولا
 نيدلا مهنلاقو نيلالج ىهتنا (ىتنج ىلخ داو نيححاسل !(ىدابء) لج( ىفخدا)ةءاملا

 يسح ىجراانهالوم ىلع ةلبمللا ا هاوه نم ةضرعملا ةتثمطملا ةبسفتلا ىوتلا اهيأ ىريكللا
 ىلخداو ةينافتلادؤكسا اةيقعلا ن ١نءزواهئلادسبىدايع ىف ىلخداتاهلاةرقن. انجورخ

 قلامتةقالات هةوقن



 معز

 ملا ةءاملى لع ةبطاوم بلغلل تهوتواليلختروتنوكستدا دزالم لكاس مف اهنانثمملاو
 صوب هطنق مدقلاروطبمدعلا نمززبتو لزالا باطخ نم عاتق ةراع:ءامووتوكست ىت-
 ةئجلخدتا ةلجاعلا ظوظملان معرف ةينابلاةودللابلال تنكناناهملااذ واوا
 لسمم نم هلأس نك لاق ىئاطسلاديزيبأ نانلوبقمل م فراعلا بلق لو دات 0

 |هثامسعيمح ف راعلا باق ىلع ال ىاعت هنلانال بقرارسا فرمتو مدآ انديسقمظعىأر
 هك كادل ةرعلاهب :ىحئارب ,يفلا تعنت ناقيدخ الاتاقارعبهيظراسوةيتاذااظاتسو

 0 )اذ (دوخ) يك دبسر ىنعمنو> ت دك تروس كمل « ديدي سندس شرع

 (تسيك تروص) نأكل (كيلةدئازمرفاو ىنعمي(ديدب ديرس )تناك (دشا) ةمظعىأةردصلا
 | شرعلاتاذ ةمظع (ىنملا) ىمملا صب ( ديس ريتا ترج انركنام

 ةيهاثتم ةدو دع ةروصلا نال ىنعملا صب الشيوع
 ىلامتهلار اود جلاء اثعاها دعاسو ةمن انالاه لعاتكالا مح ح .وردالدود ريغ ىعملاو
 نانو ذ لاتاةرجا خب .لما ثوب بع الاقكيولا بس هثروس ىلع مدكقاخ
 .لا نم هيرءاطعأ ا عبارتالبو .لاعدآ ةكماللاثدوشامل ةيهلالاةفالخلا
 يلوم اولا م نيراضبلراتتبال رهإو ىوش لااذهلو
 ةرعدو ليمو ةفلأانلناكمدآ يا , تتقو كلم لكل اق

 (ىنعلا) 6 .:ثادمبدعامىاعت نأز ٠ مقشاكى نع م

 الار ىاعنلا لاذ نمو ضرالا ىف:دامعلاوةعاطلاو ةم دق اوزباضوزأ
 انليم ا :تاسمس زا تسدبأم تشرسنو نيك 9
 أرارا .فلاؤي ىوتشم ءامسلا نمانداعاو انة ثناكأ ًالدوكبامبارتلا اذهل انملمآو اذملانلمتو
 تام عفاف نكت (ينعلا) م تزتال ل ابرورداونتوح 5 تسيح تالي
 ناد _ضااو تامللظلا بناجإ مالتخالا ىلروتلاردفيفكو وكنا

 كمل (ارتء-جإنا نالمكنازإىن
 ناشد ا و ران) تراس نعمت رعلاءايلا مد (مب) ضرالا (نيمز)
 داوود اسحج نوم راسب سباعا فلا دا ا خر ع نا ١



 (عم#)

 ارنمفلالا لاذ ناكمدكاب ا! (ينل) ةةمملاو يد
 3 .نيزا ارثك 1 محو وشم ةيلو ىدس مس تراص ص غلا
 وكلا ان انعم رملاءابلا عشب (دئتقإ) ميدتتف(اضياردا
 فيظنلا في برشا كر وداو ٠ هورخخوموبكركأ هوك احن حلا اذه نم ىبارتل كامل (ىنءلا)

 شيبس .٠ تم مورا ف ناو نر هرذجو ىلازلا دم اوهورفلا

 مررأ لفاعمدوبنعمزردا »وشم كارت نمةلاحلام ذهالؤأمٌدةتاهخ

 ا مك )انك ى عج (حدوي) ضرالا مسا (نيمز) مب يفددب ىورد
 انلفغ ضرالا نعن ةاغانكو ضرالا ىفانكسح ذه زبق (ىنعلا) را ميد () ىشاملا

 .. ماش نازارامدومرفرةسنوحإل ىونثم ضرالا ف: رونسسءوةنوندمتناك ةئيفدو
 (خلت) ماك ليو نازا ارامد_تهلت ةيملا فاكلا عب اك )انل تعم (ارام) رملاو» (غ

  نمانغامدراص عاملا لاذ نهر شلات ممأ ىل اه هفلا نا امل( ىنعملا]موةللا فتسوهو غامد
 يان 12 م1246 ام ميت .«ىمهاهتعك [9 ىوشمبازتالانليا |رمريوضا لاذ

 ُ هاندا مب و اهف دب نم اهف لهحت !يهو اسعى لعن هنأ ةرضأ انا ةىتم ( ىنعملا]

 ناو عيست ناروبإ» ىرتنم انلحم نركب نوت سؤ أب نمبر كاس دوا ادم يسأ
 براي ثنأ .باطغلل هيفءايلا(ئبررف إلا عار لبفو لاةرجىثورفح «ارلبل+
 ليملا ل جالت نأ عت 'علاو عيتلا ذه روتتو(يعلا) لجالمانعمربتنزو ىلع ( رب)
 عج لئاعتك الالم عج ةك.ئاللاو ىراتجتو دار سلو موه لهو نابمعلاو لاغلاو
 سانشلانيب طئاسو مهنالتلاسرلا ىهوذكو لالا نمكلأم بول وهو مسجلا ثينأتتءانلاو لاسم
 اهنا ىلع موقاسفنا دع: مةيم ىف ءاذعلا فلتخاو مهلا لرئاكوأ هللا ل سر مهفهللانب و

 | ريثع مدكىدبت ا ىور مهترثك امأو ةرغبلةروس ف ىر اضم ىنهتنا مسغنبةثاق ةدوحومتاوذ
 ضرالا ةكئالمر شع مهلك رصلا تاناويحر شع مهلكم الؤهوربلاتاناويحر شم ناو نا
 ةعماسلااىسلا ةكمئالم ىلا بيترثلا ا ذه ىلعو ايئالاءاعسذكم !مريشم ءالؤه لكو نياكوم ا

 تادارس:كالمرشع هالؤم لكو لسيلتر دتى ركل ءامس ةكسصنالةلباقم ىف لكلا غ
 ام ورسلا ىف ةرطفلاكش رعلا لوح نوفوطب نبذل ةكسئالملاةلب اقم ىف ءالؤه لك متشرعلا
 مؤنمءاشغبالدوعصو نوليازتيال نوفا سو نوبصتنيال عكرو توءكربالد حم مهم موذاصوأ

 ثوفلتو هضندااو ءيحو ىلعءانمأ م-ممونايسنلاةلغغالونادب'
 لثسلانيسشرالا ف ةئالا مومو مج باونالةن د اودايعا ةظفملا ممو ءيضأوئاضتن
 نور الو مغاكراراطتالا نك جراملاو هتان يلدا ءامسلا,سمةةرالاومهمادتا



 . مق

 ىلا نيعبانلاو هناصقلارثك أ تمتاق مهموستن مأ ةكمت الإ امون نوثعت الام لءأ ىناىلاعث هوبا

 هناعمل شالا ف الخ صيَسْخلاو وسما المزمعل ادبغي ةكئاللا ظفلنا ناثات ”لوالا

 نع نيربخا ةكيالملا نال نع لاا ذهلو ىهل (مامالا راند سةياورلا

 منياتفك) م طابنازب رطزاديركبك م طاسامرع راك وسم كحال كم مش
 اهل ابانلحالطس ىلامتقملا مكح(ىنعلا راولوق ( ديب نوك) اناجال(امرهبط ب ءاتعمفاكلا

 دياره ف ىوشم مكرئاعخ قاماوفتالو بافعا فروهو طاسنالا قب رط نماولوقىاقنا
 ايفل رع أب ئثلكوىنعلا) م ردبا هاكي نالغطوسمه « رذح نان تايزرب
 هحاهمدنبا كئازإ ىوننم موبأعم ةديحولا وغلا لاهل الك هولونةمناحمالر امم

 هذه (اهمدنبا) نال (مكتنازإ 6 تفلاسمهيضغرب نمت حر ٠ تاشبالار كح

 أريغاهانعم(تسفبالات) تناكول اراه انعممحرك !اهرب دقت( (ركمج)تاملكتلا ىأس اغنالا

 ديعل انوكيتاىيلالا «مكتمةفت الغ تناكولو بأكل اءذهنال|(ىنعملا)اضيأ (مه) ةقثالا

 ىأئضغ ىلع ىتجحرشقبس ىمدقل |ثيدحلا الو 21+ ةغباس يجر كلو الوم مكيف
 ف جردلا لالا اذمنوكلاه ا نملانئضقرال هير ضانو ىلال ىلع ىلاج بلغ

 ةضماغرارسا ىلع كضوار مذآ ةفالعنئم مكوه كالوري
 0 م03

 عمجودح اولي رقلا.كاملار ىرهوملا لاق اح كايفوم

 |يبوكبأنط ىم كيلاكشالا اذه تئيهلوش هناك ضغىلء جحر تقبسرس
 امال تما دتالغوسارا) در مويكسنو
 امالك لوغبال ىلحركتم ناغي غأ الىأ يلع سم الانأو مدآ ةمامن ةمكح نع لأنا
 لاتهنالسو هيلع هللا سىنلا نع ىو رامل ىلح ىف نعطاار دود! !ىلرد تب الو ىبح لجال
 نوقابلالاقر ارششالا ل_هنالالاتو الجرو ام هنا الا نسسح الوهو تام لحرف نولوغتام

 ناسا نعهرس لام: هللااتسّدفلاقو روفغ برو بنالمديعلب مالسلا هيلع لام فراثلا
 دياز ىضنره ه امهحرداردامدسر ديدصإل . ىوتم ىلاعتهللا لح ةرثكلان

 لك (سفتر ه) انلح ىف (ام لح: ردا مأ ةثام( ردام دصإب أ ةثام( رديدص) ياتفرددتارد
 ىلك دلت مأ ةثاموبأ ةئام نفح ىف (ىعلا)ءانغلا ىف (انقرد) عب (دتفارد)د اب( دياز مقل

 لحاسالا درجرا ينال حيو جومةئامرصلا نيرهظباكىحنو رهظتىأءانذلا ىفعشو سفن

 ,!موقرملا قي سلا

 روظ تأ لحال



 ممل
 أزج نيعسقو ةعسنه دنع كمن ءزج ةثام ةسحرلا هلا لهج مالل|هيلع هع ىو رابأواهل

 يكن اهداو نعاهرثاس فرتل سرغلا ناىتح ىلملا محارتيا هز ضرالا ىف كزتأو
 ةأ ما هيلع تعسف هءاصصأ عمة دما ككس ضمن ىذناكمال-١اهلم ءاىورو هبرصتا

 هللآهلا ناب تل انف املوح نوبعأب :ًارملادالوأو د !اوأرفاولخدف !هازئماولخ دي نأ
 قفارثأ هللا لؤسرا, تلات نيحا ارلا حرأ هئانمحرأ هلالي لانق ىدالو أبان مأ دايس محرأ

 ىرارلا لاق مم محرأوهراهف دبع هللا قلي فيكسة تلامالزات رانلا ىف ىداو قا نب حأ

 ةمكسحلا هجواءامالسلا هيلع نيبرزف”ىلا وأ اذكع افق لو هيلع هللا ىلسهقلا لوس وبذا
 رص فكناذبا مو ىوتنم اهدو ةقفشلاةدلاولا نم هديب مرأه ليثا هلو

 ديراوه اهنيفتو ةسرعلا فاكلا عذب (فك) م« تساجيارردفودادو يفك تسام
 قأيوبهذ زان انلح رم بابحو ديزتاهءالاوءابآلاب (ىعلا) ءاملاىلءوغطي ىذلا

 تاقص نغةمحرلا نالماودلا ىءمئامو حاو رلاو* ىحلا نع هزنم نمش ف دوجومانهرصلا نكل

 نءربط طقسا امويهدححسم ىفاسلاج ناكم السلا هياعهنا ىوردبعل تاغص نم ةيصعم اوهّهلا

 هلليق لو هيلع لس ىنلاثاصشف ةيظعةص ا 'هراقشم ىو دوسملارادج

 كتءأ بورن كلذكطلا اذه مزارع ردحسجأ /ىنااك لوفي ريطلا اننا لاف كلذ ىف

 ٠ فد ناردنآش بي وك هح دوخ الر هور غحو زاىارعالا لاتمثهللاة حر ريغنال

 نخر وهلال رف هو ىأبو لوف | فيكن يدلا) فك فك فل فك الاثسيت
 ديزديزالا امهتحرفدص ىأ ىهامب 12

 داسعملا لمد نمراعتلا ىنارعالاع

 «ناسىارردناوحفا نأ قحإل ىوثم ةماوالا سفثلا نمةرا تلاه وزل لوقي
 أ ىأ ف اسسلارصلا كاذ و -ودبزلا لاذ حو (ىنعلا) «فالهزو تفكنبات سنو اتماك

 ىلامت هللالح قحو ةيئاسنالا ةميمل او[ نانالا .قحو وأ مالاوبالاة حر قو
 | ىذلا

 اىوتثم ارخ اهن الر ىوع دالوا, ذك الواتس سما ثيل هتلف ىذلا .الكسلا اذهنافاسر وم

 ةيجوس دي نلا] (وجرمرادردكك نازح ٠ عوطخوتساة رسبت
 تسناك#ات

 برك » ىم عوجرلا ل .أهيلاىذلا ند ءوضحلاوءاغصااو ةبحلا

 هو راج يسر سكك تاع اراقما ه ىرحنإ
 منة اسس ووسام
 'مرداق كور هحرهوت نك سما « موسدباديذبان
 هعاره مرا لوبقان « مددب اديدباتناشو مم لدول ىرتشم ءيلهر دقأاملكب ىف: رمى فوكو



 كت كاسسسسسسا# ب سم عمم
 ردا (ركتد) مامقتسا ةادأ (تج)رعا (منك) فيك ىنممةلمالاو عابشالب(نرح) متسا هرج نمل قدرت ه تساداج هج ومتسدردم توجو كرش

 ةماوللاسفنلا تذخ ألف (هل ةليح ىأ ور ىتح ىرظنأ ىدسةلبح ىاو لعذأ فيك(ىنعلا)
 قب رطلا ىف اهتءاقتسا مدةؤحمر و نبتت نمت صاخ تنأمملاو لاسم ةةيمحد اعملا لع نم
 اذه مواندركلوبتراردوخىادخدك ىزر ربلط ب رظ كزددرك تيءط لاثاذواو
 تنك إي ىوتثم هبميرمأ ا ةوبقواهروماردلق زرلابلط قب رطذأ مالا يبعتنا ف
 اهجوزاىارع الا: سمات (ىنعلا) ع تتفإ ناثشو ر وز ىلاعو تنف[ ىفاذت !كينرز
 ىلع الاوىفدالا ىلع علاطت :ىتلا سهشلاك ءاطعل اةرهت ىف لسح .ريرهط ىأ سعلا بنما ىف تعم
 اذولو دادغ ةةيلخ هب تداراو هنموواك ماعلا (لعأ دافتاىأراهجلاءوضاهمملاعلادجو
 ود ىوزاتسدادقب رهش و راكدرك ةفيلخ نحر بئانإو ىوشم لوو ةغصت تلعج
 هلال ناطل_لا ئوفل ىلعتاكمملاو نوكلا قلاخ ةةيلخت نمحرلا تئانوه (ىنعملا) راج
 ىلع ايندلا فدو ط#ملا ىوقل ىلع عيسرلاك هتاطع نمو هتمدادخبةدلب ومولظم لكما ىوأي
 «انغاىغ هالدشرلا هدارأو اينلا ىلاوط أ ايي يبحرلا ىدء نيب ةمايغلا مويوئاؤل ن ءرباشما
 « قرش شدا ىديرس رك » ىرشج/لاقا ذولونكوتعلا غل :ج وم هتراشمر لقا
 5 ذ(ى درب رل 191( رآ )6 ىدر ىف اررابدارهىوس
 هشناب)باطغلل ءرخ؟قءايلاو لاسصئالا ىنعجر دصملا ندنويب نم
 عم( ىر ر) عمومي ى) ,بدملك سجل فارع ]فرط ىعج ( ىودإل اطلسنركست
 نوكست هدرأو هلع ضرا بر هضرا ىف هللا ةغيلخ ناطل ا 0 (ىغلل) ها

 عسبطلاف « هتيصصت لت مرك اخأ ب حا « اولا مخالب دملكبناج بهذ تمرين ظلس
 بيطل!نماسطو | نانلا نمانقت « هرمئتاضة خاب رلاك « بوه لكم بستكم
 - ١ ىرتم هتاتالملميعالنأ كلالا
 ةداعسلا ايمن درت الاكل لش يلق ةلا ىلا (تسارخ قايبكا
 انديسبلاولا نب راوحلاناىور ىلا عن هنارظنرثأ هرظنناف ءايمكعلابحاص ىأوهنبأ

 (ىوششإ ءاطل اكاديا

 ولان ايندلا بحرثأ مكيولن ىف له موباجأف قول "اح ا ىفع انئةردقالومو هنو ىل هنىميع
 اةدامنا مع او نيدللا دي ابندلا بح السلا هيلع مهل لاسةن لا لك ىلع
 اوتأ ن عولئالابزتما ادا تي ريكلاو قئزلا لوني امهنمو ,تاغسلاو
 زل بل نافنال دنعب وأ قثرلا ىلع تي ربكملاوأ تي ريك | ىلع قيثزلا
 لادتعالابابو است ناو ساخنا لوتت قارثحاقيئرلار هوجي ع قوتي ريكلا بلغ ناوديدحلاو
 ربكلا باج قوأ ةشفلا فوتتف قيئرلابناج ف ةيلغافلا نوكست نأاماولطعال



 مم
 ميسي سي يي تطيب |

 || سهشاولب ونال قملا باطل قثعلا تايذج ءايعكب اوافق لوسولا لال سو بهذملا

 | م ادبأ تالتماو مهتب رش قرحأت مهادبأ س اخف حرطربك اكذ مهراظنأ تنك
 تالف هلاور بلا نازخعأ

 لسوء ءلع هقاىف ههثلا لو ردح أر طت(ىنملا) م هدم ”كيزوا « هدزئركم أ

 || نيمتادبعممءاو امتيدس أ 4 «ةيدصق نم هنع ها ى ذر ف ءءلع عقو عأركم نأ ىلع برش

 اوهوركب بأ ىارظتلفر انلا نم ينتف ىلا لعن نأدارأ نمو مرلا هن يف لافرضاعنب نافع
 لدين مل وأو باصصالانملوسرال هسذنىد ف سمل وأو لولا جارعبق دس نملوأ

 || قاك دوي ريلارربلا ىلا ىد مرضرل دوجوو اربخ عقاواا ب !طماوهق دصلاو باصحالا نمةثملا
 | همسدركينأ بح أن مو هقارغراتتعالىذفاوهقيدمل اوراشلاىلاىد يروم

 اىنارعالا عمنا ف نيقداصلا عملا ناتقددلا 0

 'ركذتو اهضاوءايل اطراةدامابحتراصةءهلملا ةءاّوالا

 9 ىرشيزعلاريغ ىأراخ
 1[فيكانألات (ىنهلا)

 هرمف هىتايح رمد
 ؟ىونيوصحه ا ىو يري لمأطاإ دنع ىهيدبا ذهوالال ؟البةعتمتناكو
 :منأ داو نمعمم كونا آد رشا( ىدلا) عقدا قبلي دما ضرك

 .21) «مو نوح تداعزاغامروو مورينوح هنا مىنموا تفك ظ ىوشم

 || فرك ىعع (نوج) بيسو ةمع (ةناجإ رشق مو ةملاَكتوس ماك ل سف نمء هلا ر وهو
 نم ترخ أت ناو ةيصالبى يللا بهذأ فيكفيحا (ينلا) تيقيناو(متاعر و) بهذا (مور)

 | تامزلا اذهىفدوجوملاملانال.هحور كلا! سفن كلاثاذا اذكتوك آفيك

 ةمزالةب .لاو امن دللا ف ج ام .الا مثل هلا ءءلاثهذأ درع

 اييبط 06 ألو
 امماذه كلمالكدل تاانمئاتب اس يفوك ةلاحإ (ىنملا)

 اانهتةفوق عملا هيلا لوسولا نم مورح نأ ااد_هلاوزثاولاركق ىف
 ارامو> تفك اولانعأ لقط ىرتش.ماعنالاةروس فو تارمج ل ةروسف ىداسش ةكحولا

 لاذ بيس اهانتعم ةسرعلا«ابلا مخ: (نادب) انل (ارام) ينأ نارام ىكسفامرتدووات نأ

 رك ا درا نكيوفاتلارطالاءءلاراثملاو

 قو ةيردسأل ءايلاوءابخلا عضو( ىنكا رش)نوكيىتح
 نرنلار سكب (ناتن) "اح ارئانءانعم رد هللووخاق ءابلاوابدبكرناذو وأى :زمهلا

 ا اواربدحامتح» ىم رظنتملانالغلاوروملا الو ائيشا ذه دهرا



 ىتح اولاعت انلىحلا لوةنأ لعارأ لاذ ب باولاعئانل ىلاعت قا لاق( ىنعملا) مالا! ىه |
 لكلا عث) ىراشنلودرولا باكا ارهأار# | لذ)ةمالع هرثنلوأ كرت ىأا :ايحلاعشولاثانوك# |!

 الرائي لرشنالو هلاآلا دبعن لأ ىه( مكمو انني اهم اوتمىنعجرددم (ءاو-
 تمار م( 6 )ابهر اال مدح شا درد بألا تياش ا

 ةروس فو دارم ل ةدوس الج ىهتا تودحوم (نرل#انبا ودا ل أ (اولومت)
 اونسحأ (واثيش باوكرمتتالإ 0 :رسغم(نأ مكيلع مكيرمرحام) أ رفأ (رئأ اولاعتزث) ماعنالا || أ

 |صالخ !اهلك نايدالا لوسأ نا ةراشا اذه ىو ىربكل !نيدهلا مهن لاق (ان اسح !نيدفاولاب)
 لاومالا يورو قزرلا بل ط ىف هتانرد نمايابرأ اضعدانضعيد .انعا مدعو دبحوتلا ىفةيدويعلا
 لوفي نالوموأت ديس ناك ول ماأباو دجشااولوفنل الا اذهنماورعأ نا ا

 ا قلي انيستا ركام ره ع رك ذوأ كولسأ]

 (ناربسش) ىدبتلام سوخونالوح نآ رورو ىدبسا ًاورظن اماببشو كم
 (ىنعملا) را ملاوه (زور)ناكما انعم لا ذفارسكوكانبلا مدني ( ىدب) شاذ! ىه 3-3 .بشعسحأ

 ةلاحو نالوحنر اهلا ف مهل ناكل س ملا ىلارطتل اةئا لول | رار دفو رظن |ناكو 9 ا
 نءلاقاذول اوةيسانم» بااطالثإ نمل نا 5 اوةمولا فد نكت أ

 2 ارسك(فإ به 000
 0 ه4تلاثأإ

 انزغ لم سلا ل اركسفو. لمار لعل ,ناكن ا ىلا عن هللا ىلا
 : و عج و قوت راقتفالان نأ ةليسوالو لازلا ,لازلا

 قتلاقادا (ه) يح (:) لضأ( نك )ءارشلاووسبلا نس (ادو) قموحب (ك) يمك
 البنوك |ىتمهت>وزل ىنارعالا لاق (ىنملا] راهن الاىنعع(ا دبي )نأ( نم مخك ىلا ةفورمس»
 ةيده مظعأ لآل مدع منا آلا ءدعر هطأ الدل ؟الءنوك الان ىتح عضتلاوءاريشلاو عسب ايف ||

 ةلآلاودوحولا مد ةبترم ىلا! ىنحدو>ولا عمةلآلا مدسعل سأ ىتم نكس ةليسو لكبرتأو
 ازغتالالاو دوحولا ةيقن ممتالآللا لاب عاطتو لامجالا كرت نانرغنلاةسةيغص قافغاو



 نوسلغأا ناكولو( ىنعلا) م« ىساؤمايدنك ىحريوجئانوىملفمربم دياب ىه اوك سن ف ىوالم
 مهرده4 سيل نم عرشلا فس لغملانالةريثكد هاوش ىمالف !تابئالىل مزال كسا هطانامأ ىف

 قيبالو بصناهفامو انندلا نم دوكيالو امهلاليمالواموحيالنمةةيرطلا ورامي دالو

 |ىتح دهاكازارا لب لاملاو ليغلاءقأنالو مءزلا ةبترلاهذهتوكتالودو حولا ةبئاشميف
 ءاشدرا م حرابامتاو و لنرووك و تفكربغ ىهاوك ونإو ىوشم محرواسنا لعفي تاطلسلا

 , ثيةيام سأ (اهاو) دهاشلاةلا فاكلا مش( ىهاوك) ةجوزليتنا(وق) جلتش
 ادهاشانرأ (ىنملا)عوبطملاو ن لا عمبطنا ىنعم(كنش) لو الا عارصللا ىلاةفورضم ىرأ
 عيبطلا.ناطلسلا ةمحرملاو ةمحرلابى أي ىتح ليما لكشتلاو لاغلاوليقلاريوه ذل ارمثلل
 ىف ةيانالارثأ دوجولاةيغي عم لامعالا لرتتان ةشيو ىطعيو رغغب و محريىأ عوبطملا نممحلا
 درت يرو فك عدمها وك نط فى رشم دررطس جلا باب ماكرة الانع
 ءايلا |مضع(دب) ةراشا مسا(نياو) نابل دكىم بك م( نيك ب دشح رحت [تاضعل | ىشاقتآ

 لكستلاو وغلا سوهىذفادهاتلااذهنال (ىنلا) دنع (دزن) راسىنعلا هانوكسو
 ىم :اضقلا ىئاقوهىقلا دنعاسور<راسوا غيم ادهاش نكي لقا لهأ ىربلكسشنناو

 (ىنلا) لن( دان ) بلطي (دعاونمد) دال واردات انهوا لاح اوك دهاوصم قد سو
 لسا ه.ةملابووب ىأ هرووعملب هلاةربغ نم سم نإ اقدص بلطي سلا !ىأهلاح دهاش

 لضم عتمتل اهب نايناالا عمتاربملاو تاكالبل ىلإ هالا م دمرامتتمال ور ملل مزاللا مالكلا
 7 .كاعمام عيجج حر اه لام نزلة -ودنبابهذما ىورهناسحاو هللا

 ثنا موعت (ىزيخر) دوجولا هدارأ دوعتزو ىلع (دوب)عراض ل دوف تزول (دوب) لاذ
 لرو دوال دوجو نم_انيظن ودتو روظت ناوه قدها ىارعالا ة أ ما ثلاق (ىتسعلا)
 هيامرسو تسلم .« وبسردارامتسناراببا ب ىوتثم ةقالعلا كرت ئتالهعبج نا ل٠ثو

 هريغثلغال ف تليسوو كلام سأرو ثكلموهدو>و رطل ءاانتلن ىف (ىنعلا) ون بابسأو
 (در)فرا(رادب) مررم انها شي وزاسمده «ررورادراربأ ىر را 0 ىم

 ا.ه يهواهلمجاو بهذاو اهعفرارطلا* امة ةول لا ةلغلاء ذه (ينعما) )لها( زاس)ب هذا



 0 ١ كم ليز جالا يلم ىلسي ور الا
 0 ,هعل اق سدلو بابسالا هذهريغاتل |سيا لو (ىمملا) | 6 تسي: با نيزه عيه 5-8

 | ايأروءالا الما تاصدستا ةرثكوءايلوالاو*ابنالا تاعامل نع سفنلاو ,لفعلا ةلذغلو ديأ ال ١
 رم 533 لانو ا درب .نيط اللا ناطلس باء ىف اره ىذلاامهدو وعلو هجم

 هتني زخ تناك و و (ىعلا) تسرد دان ص اتنجت
 ىلامتاسحاو هشفمام نا ابعت لور دانه نالءاما ذك 4 نوكيألا هلا ىذر

 برلانكلا هكلامهعمو ءظرعديربف ىلاعت هللا كلم هينا .انالادو-و بوك ىف رااقتا
 بوكلاوةلقلاباتدوولا مهرس هللا انس دقرميا ولو فيعضلا ديعلا ةةلرظنإ الديحلا

 يرو ىآوح باورغا هامورص عن زركناتسبحإو ىوتمل وذي دا ان ساولعو
 طرمملا نعل رو هلا انهسج (امر مرو هن نت) بوكيلالاد ( هر هزوكن) ماهختسا ةادأثسيح)

 وهبوكلا لاذ نوكيام لعن له (ىعلا) كا (روج عازل اءام(ساو-بآ)هبف (وردنا)
 ثاغتسا اماهلو هب> ىف هيئةننأ انيىرح الار تيا نحاوسدال هذ .ةطر حملا نمعم اروصخحلا نمسح
 و واد ىو ىم لاتوهللاب

 نم ىرتسشاو ةبوتلا سف نال ىمتا (ن ا داهم اكهئعا ىف 0

 .!!سوذن نمل لاثا ذهاو مها ىلاعت هللاتأب مه>اورأو مهي 5
 كضّوعب و لرشي ام ككل م لي زيزأ دارأءاطع نب الاتو هاوس اهك د عالف احا |ىةرتسا
 بابرأ لاقءالرل نب اكسس كل عارودبعلاو كافلا زل ءارتشالا نا قذعالوالج اوال ام لع ذنب ام

 تعزاتو تسلاممترئابف هن +وررهت_سابلابسلاسقنلا ىلامتهللادجوأ ال قيغفلا أ
 0 ف انأانأو تنأ تن تلاتوا



 نب .؟ىأ ايييكرتاغسورا دالاب نوكيف مآ ل مف( راد)فيظ (لاب) بياتالاو
 (ىننلا) سجن لكنم (سجشر هزل 4 تناخا ساوملا تاء ءامفر ةرنس ينجم لذه (ارث
 سللاوقوذلاو ملاورصبلاو سلا بوبنأ 4ناسنالاىأ زو تسع اهد أ عمساو سا سخ
 عدوأ ام هرسهفلا سدق ه يسم فق لخ امل هفرصاو, , ست لكن ماغيظنءاملا اذ هل كمأ برا
 اهف عدواامو سمحلتا س اوكا فر ةرسسا برا. لاقوءانملابىوةلا نم ةرهاظلا اسهلتاس اوملا ىف
 ا ىونثم كلا ملعتا ه-هو سيلا كح ىفاالةبناسغنلاضراوعلا, هثلثالو اضل
 اذه سم نركي تح (ىعلا) رك ىو نمةزوك دريك« اي هر ع ىوس دهام هز وكن يزدوشان»
 بارشبو ةدسحولا لع ءامجالعو ةينبزلا قرع ارصل قب رط ىأ ذغتمرصلا فرط زوكملا
 احر جاومأ ىلق ىلع ضافيل 4-تنن سالم ر صلاة داع ىدوحوزوك كلي ىتحوةبحلا
 | لصالح ىنعملا ن. ةروصلاذلخ أئو هل تافصب اوفصن او هلا قالخأب اوفلذق ةدجر غل أو
 ارفلاو زفاونلا برغل لأ ثيدحلا همم تنك ةينرل
 انيظتماريفزوكلا اذه ىلا ع ارريمش شدا فو شن اطلس قنيشلا ناىلءناطل ا (مادق
 نوكيو سغتلامسووينانالا ثول نءابرب

 نة ل ارصأ

 لبشملا ريغ سلا زركلاكء دز تو بل طاق َفآسأب هلو ةينا ,رلا تايد اراؤنأر هبل
 ذا صولطلاب دشرملا ديل ءتيبرتد لبو تارثكل ارو سنع اهه:ءاهتسالاذا ساوحلا بيبان

 قي رملا دبه هبل نمت امل ارويروغب همرظن قلعت نف هيلا هجرت ذامكءوهو ءبلارظت
 لاق ةينسنلا وب رط قتلو ديلغتلارهأ نم ويده لهأ قري هوىوتلا عيامو ننلذلا
 بيبانالا طرا(ىنعللا] مراصيأ ىوه نع ا .تزرشرادرب دن اهاوأإل ىوشمأ

 اند شرما بلف بوكنموأ ة-ة.فملارخعراونأ وكن م كلمسج ةزوك الما
 مش.وأل از رونلا ةروسج ةيآلاوكراصبأ ىوهنعاو شخنيشمؤللا هدابعل
 اهب هعتمهل رجالا (مهجورفاوظفحو) ةدئاز نمومرظن مها لحالاب# (مهراسأ

 | ىستا يلع مم زاصق جورفلاوراسنالاب (توعتسي اهجريبخ لانا مل) مخ (ىزأ كاذ)
 نع سوةلارا هب أو تامر ءرحلا نعرهاوظن اراصنا ذو ىربكلانيدهلا مغ لان نيل الح
 ميعنو لامجالا يو :رنع بولقل اراسدأو ىو ولا تانهةمو عبطلا تانولأ موا ندا هيفزتش
 هتاىوسامل تافتلالانءحاورالا راسب أ وتابرمتاو تاجردللا نءرارءالار اصب أو ةرخآلا



 اوتو هيلع ةريغملا عسل نمدوبشلالهأ موسوغناو التي للعلا نع ممهلاراهبأو ا

 ةيوون لعل ننوكلا تافرصتلا نع ةتابلاو تامرحم ا : 5

 ا تساز هب دهنيكداربوا شب ره ىول اقف
 ةيدهلاهذهنأب (ميده نيك“ )ءاوملا

 ىلاةفورصم(ثسارإ اذه(تنبازةدحول هيفءاسبلا(ىهش)اذك (نح)

 ناةيدهلاوناغمرالااذهنأبماوولابهءولعىارعالاةيلح (ىنلا) ةماعلا
 نمثل نم لوغو هسغن ند ارعالان كر ورغلا .ةياتكتاغمرالا اذهل نموأ نوكأ
 «ردكردأ تاكت ادم نازل ىم تاغمرألا اذه 4قئالراطللا نه لش ناغررالا اذه |

 ارددادغب قي هيثل انه تأ معنا اربعالا أ سما( !(ىسعلا) مر كد نوسمضالج د ىرابتسه | ا

 0 .د*امساتلارو ملحم أ قب رطلا ىف ردكم

 'ىلع ناو ةمم[ ءالامعأ هقابايىبنا سفن لمتإ فو تساىراجهريدغت

 0 امو تبعة لح درج هبلفدا دشو هياء

 (ىنلا) م نابهام تسضو اجت دك زرب هناورابر# 0 ا

 رح سعب كلامهم الا تاكبش صو نا نسولف كاذو دملا طوف راج

 نم اهمزاولر زارسالا فورط ن فسم نماولميدشرملا باندا: فراج نانرعلاو
 ةلابتلاة اية ولملاةبسدنلا جال مج لابس ردالاورخالاو لاب

 كلن نماهلرم_المهسوئنو ةرهظملا ةصنإ ١ كلالسو ةيقح ارب بالطاهب نوداطسيأ]

 10 ا 1نمرتيتو امو ىوف. نع .فراعملاو ىلعلا

 مع ىرخ مح هني رابوركوناطاسرورإط ىوتشم
 اهتضىرت سحرا امو كوشن ورك وطرق ناو ةةحلا ناطلس

 ةبيماالا م ويواعرارسأر اهنأ هتقتراب مهكسصارداوءاسلرالاوءابثالا سحوهوو امنالا ا
 (ينلل) ع تسرعتارممشا .ةرطق هام تلك ارداوا ياهو ىم ةينابرلا مهرارسأو |

 | لغت وكفر امم نئازخروزغم ابناذسلا كا ذرهفا وكانت ارداواثءاو اذ ا
 مادسقأ بارتعشلت مج . غو بهذا لاإكل !بابرأ لن أمهازشل شنئواعد تا دهاذم |]

 ةيملالا ىث ال اة انىلاءدوحو آم ىفر ظن ةينامحرلا تانانملا ضيقمىدمهللاثراولا

 هتاكةرهاوج ىلاو هلال تحتي راملا ةبحلاوةةرعملاولهلارابمأ ىلاو ىع فيك اههرارسأ أو

 ءاذلعامو في رشلا مهسح نسما لسأ نا لهو هتفره و هلع نوبع نمد !هتارابعىلآلو

 .ةرابعوه ىذا نارعالا لجرلا ةمزعييبي هرس ههلاانسّدف عرش ةرافاكل ب ةوطقلاك |





 دلل
 قيحرتاينبكبالا سنأي الف هيوبحمس نأ نع لفغي الن الجال,دوحوملج نم ىفهكلامت

 :قملاعم طاستالا لِي رطب باذن الا ل صصق نلفاغل الاوحأ ل مقي فيكف قشعلا
 : .ةالاووملا فيراسعتو مارحلاو لالذ-!تفرعوجالسالا ف تدفو تلق
 ولو (ىنعملا) ي تسدجعا نوح اهمان ناو سبب ه تس دجو بآزا تاغ ىفا درر ىم بات
 نالفادجو قوذشلنكيلاذارللا!ذ بل ة:الف كل دجو ل سأ نم كمولعف تلع لنا ضرخ

 ضرخاف قم اووح اة بسم ىل اولسوواوركفقشملا بارشاوبرمث نا ذدبحولاو قوذلا بايوأ
 ءاعمالا هذ _هكمادقو كل دثءتاكفركسن يح برشت ل نكلو بارشلا بارك (تلعالنا
 /نالغط همهربه ديدو تش دح زوهودحع ف ىوتشم مدحت أ رشم تاحالاعسالاعاؤناو
 مهر لافملالا عج ىلع هترأو هترهظأ ئث ىازوهودحأ (ىنسعلا) يديعب سي عمو
 | لك أوةرصتلا ىلا برغتلا ف ذجومدتآىفأ (دحجأ) اولان منال دعبلا دئازم انعم كسلو ايش

 هير نممالكلاقلتف (نلك ) بنالل هنع طق (ىطح) ةيوتلاىلا كرش (زوه) ةانملا
 هيلعفتلا مفاد (ذْن) ةيلاعةجرددفن ثدسكو (تشرف) الوب ةءراصفىعس (صغعمسإ
 نومصتل ا اهلمعتساو ريغصلاو ريبكلا لما باح ميكر ثو لغل انمصلعف (ظف)

 ةءاهلا اولسو م! نوما زعاسسملا انممأو رحال ادلسَو نولْباق نولفاغاذه عمو لاغملالاوأ
 العأ تح الوهن ةرهاذتل ا مولعلا ىفقرتملا! زكسبص نيآللآبلا ل تع مول هم دوصغملا نا لانحلاوا
 ذوعأ ظنلأرف نك نوكتف ةبفسلا مهتاكن ىلع فت ملَعَلاَم ذم كنا نظن الو نودأ هقوذالو
 | لصاملا تانولأملاعطقو عوملا ن.نكسلو لاستلاةقننتل[ م فوه نق ان ذخأ امراة ديما نالا
 بغرقم لما سفنل ا نمةراعتسملا هتجو زو لق عا !نمراعتملاوءو ىارعالا لجرلا نا
 ةنكسلاب هتجوز ىلع اهتم ةعببطلا نعابر امن تاذثلِل الءات ىوسلا نعدرهتو ىاسا بذاملا

 (ىنعلا)  بشوزور سس دبستكد د ٠ برع دهن آت شادرب وبصل ىوتم
 معلا اوبلط |ىوقن ىلءارامنرال بازوكلاىأ هيعسور لا راسو زوكلا ىلارعالا فرم
 اوبطرتتو نر ظني ممولة مشختر هتبعصب اوفر ملخا لك ىف دشرلاىلص اوشن ىأ يصل ولوا
 مال الارهاوج اهولحتر ثيذا نم مكسحم فنأ اوك ثوةسايسراهطايءابالا ةسوبي نم

 ضرالا كلل عج هلوففو ضرالا ىفا دريس ىلا عت هلوقب هل مع انرا
 هتيئاناكن مو هترخأن مصنوان غم ىلععأ اين لا«



 | زادبناز اوبر 9 ىونثم ةعيبطلاو ةرودلا نماوةمنذلا نم موةرملافارعالا
 الاحوره دفا تان نمزوكلا ىلء اجار (ىتهلا) رهبات ناب اسزا شديشك مه هرهدتاها

 تاووإلى مدابعلا لاما هو ناطلسل ايقئال نا امم ازدارملا د ادغنىلارغقلا نم زوكللاضبأ

 تشرفو تحن هتدبوزذأسمالاو (ىنعملا )هب زامتردم درك درو لسير« زابثزا درك زابوصم
 براهدروءالصلا فت لمحو ةداصسل اىنعم ىلصم ناىلع لاين .الاوغ مشتل نمامتداعم

 ركب(ك) جتاسراردنادب .رهوكت اراب « ناخزاارامبارادهكذك جفوتمإم
 سمأ لعفار ادإ) ظذ .ةيمدعلا فاكنلا عضو توثلارسكم(هكذ )تاس فرحت سرعلا فاكلا

 بدار ورهوملا اذ( رهوكتآ ) لصالا ميفوهو سخ عج (َناسخزا) انمام (ارام بآ )
 طقح انأب (ىنملا) لسوأ نم« (ناسر) .و(برد)ألاذلءانعم نآب هريدمت (نادبإء املا
 سفتلا لاما ذهودا دش ةفيلخوهورعلا كلا ذىلارهوملا لاذ لسوأ برايو ىنادالا نمان#م

 ةراشاهبفو هللاةسحر ليو ظفحتأ اماما رهوج بلطت هللالا ريسلا ف
 ةياشملا هللا رمةيجارلفعلايةرورغمرغ سفنلاو بفارعلا ىلارحلان لي لئاغربغ كلانا لقع
 ١ (ىنمملا]« تسنعشدئارازهاررهوك كبل وتس ةفربو تسهك 1م وشهحرك 8 ىءمةلئاق
 سفنلاو ناطبشلاك ءادعأ فولأ هرهوم ا نكمل نوتفلاباهولعالماكو اناظةبنج رز تاثولو

 تسنيزأرطق « تسرك بارهوك د شارت وخ ف ىوتما مهواموسوو اهركموتةرمالا
 هاموهليئشال ناميالارهومل ةبستلإبكل نوكيا يمان غنرهوملا (ىنملا) م« تسرهرك لاك
 ان1) هحورنلا س دق ىريخسسلا نبدا ميغ لافرهوجلا لمأ "الا اذه نم ةرطقلا نانربوكسلا

 ناىفنيف يحل سأكى ةفرعلباونرو ءط وحلا لا ةنمثلبتسي و ( رثوكملا كاتم[
 تادرصب ىأ ( رار كبر رمت هنكيل 05 حاملا اذهىلا كفن اطل ىوق عمي ميل صنت

 ةداقملا ظوظحلا نعرتبأ الودع ىأ (رتبالاوه كن اشنا) تاذلا ملاعىفاكئايرملسفنلا

 هيلع هللاى لس هللا لوسرلافاوريثكل ارح ىنعمب ةرثكسلا نم لعوف نزو ىلءرثوكسلاو ىسهتنا

 كيلاعس هيلعادورو سا.:لا لو هحا .نباو ىذمرتل او دمحأ هحرخ ىلا هئيدحرخآ ىف لسو

 معقتالا م ايثةندلا مههوجر ةنذّتلا مهسؤرغتعشلا لاقهللا لوسراب مهن موليقنيرجاهملا

 م-ماىذلا لك نوذخ أيالو ميل ىذلا لكذوطعي نيالا تامعتملا نومك ءالوددلا موا
 كلأسابتنأورادلا بابةد_لاو خ-ولا سنالاو ظاخلا ةناشيتا ار سأرلارمغموه ثعشالاو

 ىذلا ةفرعم اروكسم نم مورحجرمخم تنأ با اقلا هيو سفنا١٠ادسس ىفا

 دينجلا هدارأو بلقلا ىرونلا ينفا قرثوكلابدارأ قداصلار غعجن
 | تمعدتسا باقل !سورع ىداو تلخ دو بلال هيتىارسعالا ل ثم تزواصت

 الاطعأس دقتلا ىداؤو هو باغلارملاوخ ىهتنم ىدار ىلا تاسرو نءيالا ىداو ضاي رهسف



 ((4.لل

 اذهلوادبأ شطمنالف مركلاو ف طللا قاسدي نس نلأللا سووثكببرشنق هبيبحلاعبنرثوكلا هللا
 داع ركل هن ورع هتموت اهلا نمير امتلا فارغا 0

 ىاهاعدزاو ىونثم تلاثو ةعاطلا ضرأ ىلع اهتدوبع حو ثعشوف هر دقت اعربتكللا
 مغ 0 ةحوزلاءاعدىمو (ىتسعملا) وا رابذاركو درم مهو ه دائرازوتز
 نادزدزا لاس ىم يعبث دح الر هيف طرشي ال اانوخ لحل فتن ءواهحوزوهو لحرلا
 ساسم مز صو مالا نمالاس(ىنلا) ب كنرد فةثالكنار ادايدرب و كنس بيس زاو
 تيبلاو ىنم اريد: فون الب ىا كنردالب فالف 'رادرىلا هسوامثاءزوكرسسك- بالك ةرادفعا
 ةكربب ففونمرغ هايرلاو ةععمل ار اختو ىوسلا صوسل مهورك امام اس هنوك ةلاح هلسوأ

 لها ه اهناعنازار ىاةسددو ىوتثم لسوا لف ةفالائارادىلاسفالار لمعلا ءاعد
 لهأ ءاعتالا نما هولمابلاع [اوباىأ اهلكرد ىأر (ىنساا) ب اهمادد دي رتمك تحاح
 اوطب ىأ مهنادا م لوصح .لح الدّدمت تاكب شوا خا اهماد كلانهاورختاج احلا

 ا ىم ىلامت لاب. يف ساشا ارئاسونوريمجنأ .اهشاكملاب لهأ, لاح اذهوع مهنا ا!لئاسو

 انفئفاشن (مديس) ميملخر اطمردنازمتاب #ب يحاسب حاس ووسع مدسمدو
 بابلاٌلاذنمهانعم(ردناز)دجو ىنعمب( هنفايإقرتل لع

 ةجاح بح اص فرط رسم ىقو سفن لك ىفإ
 نمؤمو ربك رم ىوشم ةملخو اطعبابلا ألا ذنمدحر»

 ىلاعت هللامرك (ىنهلا) « تنم نو قرطتو دب -كزودوسع# « تشز واس زو

 ةنكلا ل ثم همركس يلرطملاو سمن لثمعيسملاو نسملاو نمل اورفاكلا لحالة مبللاوأ
 در نانو دعلا ىلم ةبلغلاودالوالاو ل املاو قزرلا ىف قواختلكلاالماش لب نمو اب اسوصخم

 نملامالة حر وهم ابينالات اطل _هءاندر أ ناو هنادب وئال لومشل ااذه ءايربكل اب
 [ددلىوشم ةلمخ ايو نيبلاطال ماع موعد انلق لسو هيلع هْللاىفملوسرلا

 ةنيلقئارظتف أ

 ةفلالا اول نماملاوصاشا(ىنعلا) روسنا مبتوحهشك
 (لهأ نأ كىنعي رو ملا شن نما ةدلا تديحاك ءايحما اوراس عميضتولا ىلا عبقرلا

 مانعنا نموأ هللالوسر ماعتا نموا ىلاعت هماعنا نماذك قيقملاابتوم دعب روصلا شنب
 / ىماف أ ذالا حورلاب هدا دعتسار ادم لك هريقفو مودغو مهماوعو سانلا«ظريش يحتم الخ
 اتهدس رعلاءابل [) 6 تقانىمنرع ىعم عا « هتقايرهاوسرد تروس زم اوي
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 باوثلا ىأر هاوملاىفاوةرغ ةرؤصل !لغأ(ىتعملا) دجو ةينحتلاةانثلا ءايلا تشب و قرغتعمم
 | فدك: 8 ىوشم حلا ىلا اولصو ىأ ىندملارحتاو دحو.ىنعملا لهأو اي اوعنقو روح او

 ءابلارسكب(ىب) اذ كن دشتمعنا هج تمهانهكناو وءدشتمها
 (ىعلا) نيعضوملا ف بحتنتل وم ماهفتسا ةيسرافلا محلارسكم (هج) ف

 ىأناوبالا الاذا هئيحم ةمعتلابهريسام ةمهلاب ىذا ل اذو ةمهل اهربسام ةمهالب ىذا لاذ

 ان ةمهلابئذلاْلا ذو اهروق دح ا لصيالةبن رغقممل لصونا بالا لاذوأ مل ةمهالبىذلا
 ىئارعالا لجرلا نا لس احلا ىلع هلال هتك لمبالةيببع ةمظعةمتل ل سوداوبالا كاذأ

 كراروت ده اجلا ىداو نم هروبعو غب رطلاو عب رشلاليمكتت دس فرعا ةب أل
 وبس مو نإ ىسولالامالا يراغت وفواصل راب
 ىلا اوميراو .ىدحالال الا تامعسرون ةينيثالا ةللظ نما

 | لكف كالا ب حلا ديم ناكف ىنعملا فار ةرغوىدمحل ارث ا
 لالا مهنورظتتللاامأو ىرج فراعملا ل در ع نموراس بلا سكسسج نم مهمدحاو
 دوبغلا ة يطعم نااوبلاةنزينوش زم تاضايرلاو 1 + يلآلو تاده جن ارهاوجنورهاملا

 مث ,هاطلابول ةلابنر لا ميه أ :امانو
 قارترغز 0 .

 رطلادشر .اونواف مدار |نم ما وع
 :-هىلاو ىندالاو ىلع الاو ىدتب لاو ىسه

 وهاك ةغلانا ,ىفاذه يي ميكو شاعو تسمكق شاءادكه كنان هكدنا ناس 70 راشأ

 اشيأعركسا مك (تسادك شاع م جر ماك مركأاووركلا قاع
 اريسارعكرك او) ابل ب ركلا آل ادئازريقفلاربصتاكولو (ديآواردربج دوب شيم ربس

 لاك اذكر بساما) هب هيابىلاريقفلا ى أل اذئا از ركلاريسنكو و (دآو اردربا دكد

 هلناصةنمركلارعسو (تسواناسقنم ركربصو ) 4 لاكريغمل اربسلما (تمادكأ
 أت با ىرتشم هةداعسبأ بابنارعالالخدالو نط ن عأشنالسيعو

 ا( لبقأ نإ ءادنى أ (ىنعلا !) «ادكدوح نيادك جانعدوخ « 0
 فاعضونانادك دب 0 وتم اندوجاذك ءارقنللج اتم
 مد مارتن رانش ءارقفلا باطن دوملا (ىنعملا) «فاسدم وج



 | نوح كور ىرتثم مهذوجاوربلءار فنا |نريلطب د رإلالهأ اذكمهلاجاورل ةيفاس
 5 ةآرملا نمسح ناسح اهوا ضلاز عدو ئادجادع زاناسح اكرر دوه 2
 ه«يصقلاوردو د دومر .ةنيرزاسد ف ىو .لافاذ ءلو«ارففلا نمروظي ناسحالاهحواذك
 ياو روسو قامت نخل لاثسنملا اذهنخ (ىنعملا] يادكر د ىانزوك كناي
 يل دارانرمت ق نسب هللا لوسرلءاب نافع نبنامنعان ديس نا ىوررب هذاا ىفء كتوم عفرال دمحم
 هللا ىلس ىلا ىلا هيىنأو نا عان يسم ارتأت هع لئاسفأة هئم لوانتي نا لسو هيلع هللا
 ىلا هى اواثالث هلم نامهعانديس ءارتشانهلءا اطعام, الاكتسح موؤرملا ئاسلا أو لسو ءيلع
 مأتنأ ل ئاسأ امم الم ةهدارلا ىمالسلا هيلع 4لامتة لئاسلاءامف لو هيلع هلا ىلس لوسرلا

 تسدو+ ةنيبادك نوح وف ىو لئاس لكن م «تهذرر هفرشاو ةكبال نا هتمال اهلعأ تازغق اب
 سفن (مد) طفضو لء امم( (ناهإليلمتةادأ (نوج) 6 نايزمتدب ا ىددردومد . تاه

 ارك ذامتلعناف (ىنعملا) ررش(نابز) و ىلع (ىور رب) عراضملهفدوةنزوىلء (دون)
 ارض آرملا ىلع سفتلا وكيف ناسحالاو ءاضطسلاو دوما: 1سم ءارغشلا تناك |1هن الءان

 دوجو سدة ا ضيفو سدقا دوج ناعوبىاعت هللا دوح اولا مالا -متوذصلب نياراسب ع ىأ
 دعو ج ايت>الاةبترل مهلصويو دوجو ل“ ارةناإب قبح ها سدقالان دم ضيفو سد
 نأ 9 ىرننم هدوج : ؟يمنوبوكيف مهدا دهتسا بتاء ادرملا مهب جايشحالا ضرع

 هدوس لا هتهقاالاذو (ىنلا] يديرتارتإ ذك د ترك ناو ٠
 كيا لانا بسر لاو

 هن [نأا نس ىم ىلاعتهللاءاغياو يومه فنأ ن عاو

 ءارقفلاءالؤهر ل ادوجاب ارمءار ,ةذلان(ىنعملا] م دنعاطمدوج
 نوةزر مهي تورطع مم قلطمدوحو فاص مركمهىوذلاورصلا ببهتلا ا اولسون لا

 تباهدر سه ترد نروا ه ثساءدمدوخر ا قرش
 هلا | ناذابن لال اليقفلاوهمتا اغلا

 مم سد حت واس واد تسر
 هريغا شا ءلاوعفا نيبُْملا يب ومش بلاطلا قشاعلاو هتلاىارغقلا دب قرغلا ناي اذه
 هيرثنمو لطاعىلاعت فاد ةرعمئمراعقانل اوان ءوهل بمر جاتو هير غتف ءلاالاغ
 راشأ ناتلاربغنلا اذهل :,ةبغارو بلامل قولخلا بنا وراعوربتفهتبععو

 (ينملا) يتآومكس از «تاج لهافرا تسشي ورد شعل كر ثمىلاغق
 بح نماوغرف نيالا ءارغفلا ىربىزتم ىنعمريغ نمةرو م حورلا لهأسيئربقفلا شنو هف



 موكل

 بلكلاشغنل مزئالىخأا, ثناف طئاملا ف شمالك نيرا مسه تلق نيرادملا
 ةيتامورذ اح هل سيل هلال ةروصلااريقفل ءاطمن 7ث اريحا اذك هو انئلّدعت مريخ الا مظع

 (ةراد) مق يط همك ةدرص شق شنب هقحرش قودرا:همئلرظ و ىوتمةيهالاةةرعمو
 تيل دراما ضوتارسك عناب جار ورا ئراشم ل
 ىئعلا)ممأ .ًأرعن يتلا دولا ونا مسك )و يافا 6

 الوم بح الو ءاست ثم بحت ى أقطار كلسعألو < 0

 لادهاب عازب ف تبلل عل

 اخ*ىهام ف ىونشم لساحلاو اهرزظتفا مله رمغل ةمكسا او طصتالىوق ىلءة:ىلابلاو
 لع بازلا ىلا يو متوح( اع ئهام) .) 6 نامر ابر دزاثلبل ىهام لكسش

 (ىههاملكش) زي هلارمقف ( 0 .راضم لعق هرخ نزو ىلع(دوب) ةبسنلا هيف ايلانأ
 (نامر) ر علا نم( اييدزا) ٌكلار دة ادأ ((كيل) ىرصلا توما لك شماكش اور هرب دن:

 هلكش ناكولو :ةسدل ل اي بارتللابو _.ماتوح واكمم لاما فن وكي نل متت (ىنعم از رفات

 | شاع هنا مع ريس انالهنارو تر غس عشاورفانر حلا نموه نيكس ثلعسلا ةروس هنر
 توله اوهغ رعسهبواتس هان غرم ىمهنمررصلاك اةدا سا عيؤاةخ فرط قداس

 جار ريمغ( وازتي ويندهلا تويلا نا 2 ايهاب ةاوهو (ءاغرم)
 ىعم برش( دشوب) توقلا ىنمء(تول)ارهل(ءافشي(اؤغب غرم ) ىف 1(م) تشي مدا
 لك أ: ةحاج دل ثا اىف ري وزتلاب ول ملارمغت اذ(ىتا] ىفثلا .ادأ ةيئاثلا ىلع تامخدو لكأم

 بح ىف مه د ىفاهملاءامدوح ىف ريطي ىل اعلا ماتكون لئاذرلا ن ولم ارمما نم
 ا ل
 اهب واتسفح قشاعإل ىوراوملادحاولا هقصاختربف هنالرارسالادئاوم نم بيسنالىأ
 حور تسييو لاونلا لح الواى شاعوهىنعلا] يب لاجو نسح ق شاع شناجتسين ه لاو
 قناكناو « هنبأ 0 ا در اوناقم منال ىسولالا لام او نهلة شاع

 ةرشأ بلغلا نا ل نكس بلمتاف ترغب ىشرغأ هةئثق ماظعأ تاوكألا|
 2 ل 2 26 ل ةنمدبث عسب مارعام ناكتا بلغلانا

 .نأ

 00-2 ير ب1 غر تاز ل فر 5

 هو قد ةمقللاربغف مهوتناو(ىنعملا) ي«تآغصر ءرامسا مهودوم اذه تاذىدع

 ١و تافسلاوءامءالا مهو هقشع لب ةيهلالاتاذها شع همسه نوكمال ةيهلالا



 أ تاو هلا مغ ف امثك طاذب نك اهر اي ةينام جلا قون مدتسن مهولا اذ اهرساب
 ! معنزجالئ اغصلاو "اعسالا نشامك ةيذاك اياضقاهل لايف

 لاي الهئالد سان نطو ض# طاغاذمو ةيؤلالا ةبلا ب رغوة دحالا تاذلا شاع
 ىنشعلا نانرانالو ة:-الوتام مالوءامسأ ةظءال ءريغ نم ةقر ع ءذح كردتئادللالاثاذلا

 3 3 ىو مهولاوروصتتاب ثا الو للاب معي ال
 االعو لح قحلاو ادولو مواقولذعىنأ مهولاتال (ىنعللا) 4 تس فوفو اتساو دبيان وح .٠
 | ضراملارثداحلابستايالعدغلانالدحأ اوفكسحه نكيرأو فويملو داب لوا دولوم نكمل
 مهووريوست قشاءإل + كلذ فالخ هفانثل اب قرطخو كل اد سمهام كو ثداح ثداعلل

 نمو هلو همهو و هرّوصتو هريوصت وشاف ( ىنعلا) تااودنامشاءزادوبكهكشيوخ
 تاذقئاعوهف مهولاررّوستلا نع اغس نمنال نما ىدقاشع نمنوكي ىتماذهملاحناك

 (دشةبمتفيهحردشزاحمنأ « دوب زداسرك امهونانشاعإل
 !ىلازامم اكلاذ ءيصساتداص نكيناب !مهولا لاذ قشاعو

 قدسو مثلا نم نوحامو ةثم اى شعوأ لاسوافأر ارم نءلامحلا بح ا قش نا هلال
 2 ا يلا بف سد قيل ل هند دل كب قدا .ءىف

 بلطي 0
 داحلالا لاا هيلسونوتساقلاراك الا عمت ال هيغل ءايفالارس قاع نقار 3

 ,و هللاوهفرممل !ئاذا مهلوراودارأ هللا لهأ نان باكسلا !ذهلاهو دب و
 ةرصتلا عفرو هللا ىف ءانذل الاك هتياالا هتاارك ذمالو» اربغ هللا ىريالوهللاربخ

 , ) 6 ركترددئاردديايخدس و رظنةوك ةنهك ىاهمهتإل ىمقداملا
 مما عقليف ناطيشلا مهلا لسوتيف لوقعمرمغ يبق لاي ةثام مهركذل قأي مهما نولباةرظنلا
 ةروس لطابلا لعفيو هسفنل ددحاو لك ىتفيفةي ريشلا فرص ف مهنأ سغالا مسول لو "تو

 22032 صرهتمفل ه تسرح سارع تتارعاممرو ىوتم لوذبا دووم ا
 ةبلغلاو ولام انعمرمم تزز ىف ( ريج) دحأ لك ( سا .كره)جوءالا دش (تسار) م تسين

 غا) ريطلاغرللاو ريغصتلا هيف هيفعايلا (ىكغلم) سياىنمم (تسين)
 نال ارت ا ةققوءردندحأ كسا سيل



 ٠ قايخرب ه:ديسوب5 دم ىعرم هساخ ف ىء مظنسملا عبطلاو ملسلا لما كلامالااهلمحتنالو أ |
 لجررايحلا 0 ىلع (ىنسعلا) مدد يع
 عاق هتك الو ةقيرطلا نم ل ةصح ال وك ةلاح لماكد شرم نا هسفن .«د رظنالبى عا

 ةحوتوناص>ارودنه نر ه كام هحوايردةحار هام شقنإف ىوتثم ةد>ولا رارأ
  1اريوصتل(ىنعملا) دوسا غابسوهو (كاز) ماهغتسا ةادأ ة

 سلس هنلا ىأ هانذل مىت> هلربلا نوكبةلوقم ىأور ص
 نوباصلا هك نوكي ةلودم ئأدوسا هنولاضب أى دتملارحيلا نم

 ىذفلا اذنك اداوس هيدا دال هنات دوسالا غابصلا ل نوكي لوم ”ىأو هين
 هلالء ف عهدعسثل حالو قدعلا تاساك هؤفتو هممت ال4 حو رالىذفا شتا 4 هذال
 اداوسد در الونوباصلاب ضيدب ال هلسأ نم دوسا يعضزلاكو هذ لس الا نم ةيفاضا حو رال

 قداشومفزادرا هوا ه قروربىراوننبكمترك | شنط ىمالثم حالصلا لبشبالو جازاب
 | راكي راكنو باطش هيفءايلا (ىراكن ومغم ىنع (نكمع ) طرشلاةادأ(رك

 |(ىداش) شغتلاىلاعج ارريمش(وا) بوتكملاءانعمر دسم 1

 ملا نم سعال شفنلا كل اذامومغم قرولا ىلع كش منتا شفنلا (يعملا) رورسسلا هانم

 .٠ تازا خ رانواو كم س ارو »و كرت( خؤالال هنال ارمخالواسردىأ اقيسرورسلاو
 . غران شمتلا لاذو ةمومغم شما روك( قطبتخملا] تاتى نازواو تادنخ شارو
 لاحاذكري_خالبىأ ةمالعالبب 'ىأَوعَو وحس هرهاملا و شقتلا ةروسو مغلا لاذ

 |مومغمهناىربل سبعنو ةيقوصلاةيلابَن شتت اووو قرولا ىل-م شقتك مهذل ايده
 |نيمشاسعلالاوحأ نم ةربخ الراجاكوهف امو ايندلا نم غراف ب رلوشاع هناىربل كصغوأ
 جرعت الو يندلا ومي رتغنالف دشرا اوهوىوط ةرصتلطى نوكسنا تدرأ نآننيقدا ملا
 ادراك ىداشو معنيوظ ىم لوغب وذل دشن الوموان ديس ناناهر ا دال ةغتالواسهلابقاب
 ىروصلارورسلاو مغلا اذهو (ىنءملا هت .مةوعداشتا بن « تسلط

 شمتنلالارورسلاو مغلا لاذ دنع سباوةلاحو طعخو ش
 ناكولو ةرخآلاو ريسقلا ف هرزوهعم بيو قيما ثولاب لوزي نع ب

 نكت تروم و ىوشم هللا ءانفلاوهرىرابتخالا تواانةرخآلاواينلاف
 اًنلجالمومفملاشفنلا ةروص (ىنعملا) «تسامءاردتاداءارامكك ا: ه تسامرمززا شقن
 تروص 9و ىوتشم لال لا دراومب .نعز رتخو اننرخآل غتف قتلا اقيرطلا انرطاحلىفأ.يتح
 شفنلا روسو (ىسعلا) « تسر دىعمدو ترو نارا « تستر زا شا ناد_ذغ
 نمل قتتت القاع تنك ا |ايقعسم ةرروصلا كلن نم ىن عملا نوكي تح لفاغاب كلجال ل وصغلا



) 000 
 نع كقنئالو راطشلايرط .لخدتو كداعل فخ أتوىقعلارورس لا اينفلارورس

 ينانهشنإل ىونثم رظنشإلأ حورالمةرو ساجناف ةلذغلالهأ شوقنب رثفتالو باقل اراوحأ
 ءايلاو شن عج (يناهشقن) يتساهماجتوحن؟ ةمابدتوربزا و تسامامرت يردن
 ءاتلاو نسلاو عملا ةادأ فلالاو اوءاملاو احلا ةيمحعلا فاكلا عتش(هلم ءرك) ىضاملا اكمل

 ماها ةمساهل لاش مايكل دلالا علخ ل (نك ماج .راخ .نم (كوربزا) كل ةداغالا

 ةفسجراخ نستلم اما هذه فةدوولارو هلاو شوغنلا نإ علا هي هيشاوادأ (قوح)

 مب سف نمهىأ اردنك تورم ماج © سويس اهمآج تورت نو ىرشم تدببلا ةسلاكمالا
 لاقاشإبلاكىبا نكل ةربثكن اعمال هماج

 هماج) رمح ايدارأ كي نعم( سن د)ثنأ ىرثإ 7

 بحاصمى مج (سفنمه) ادنثاةادأ [ىا) ماملا لع دأ نع (ارد) ةساالاج رخأ(نكتورعبا

 ماهل تلخداذانرمغالة لالا الاىرال مامهلا ل خدت نآلا ج راما ف كنامادام(ىنملا)

 ةمخرلاوزعلاو مغلاو رورسنااذكم املا لخادلخداو ةسلالا جرخأ ىحاصما.اهح صرت
 ةروصالا ىرئالإلاعلا جرا ىفديمم كنا مادام :هاماح را خادةسلأر كف الأودوينلاو

 ىحولاملاءامحنملابلخ داو ةروصلاو ةيرشتلا سلال خ اذ ايفةسل

 ةسلأ نمدوت ثلاثاةلمو ةروصلا ةسمل مخيم ةيهامو ماعلا ةفيتح ىحاصماب عت
 ا( ىنعلا] هب تسينءأك ؟نيزمماجناجز نع ةتجايساارد سابا كزإ 4مل
 هناك حورلا نم ن ديالرمخ ال هنال نط أنا 92 رطل“ لانه لالا عمي رملالهنال

 ةايحميفندسبلاو ىفاطظ ند بلاو ةينارؤحورلا انة يملا مدعل تدبلا نم #االلرمخال

 اذولوعناوملاعفترنتحدارلا لصععالانا نع بانك اذهواسهل :ابحالةسلاالاو حورلا -

 في رشلاثيدمللا قدروا ذهلوم ايشالا نطاوبىلع عالملالل طرشخالنالاودرمتلا
 عام ياسا هي اعترمت *+آلا ةرخآلالهأ ىلع احايتالا



 لاسر سياطءدبنا ثياراكم اقم دشن اشم وةواتحاس 9 ىم نملاعلا برلالجا
 «اطعلا لاوتلا لب مولغشو مهراك نالز امتءالب مهل ةمولهمتراصىارعالا ةجاح (ىنعملا)
 هاد ىرهوملالاتاعجو اد ارفا في رعلاكة غلاف بيقتلاو ناسحالاو
 1 مركل اةرفس مداموههتلالهأدضو ناطاسلا برةدوهو سيئرلا نو دودو
 زامل ىهو يولع سوفنةثالث ماسقأ مهوراب الا نمةجردال_هأوه نملابلا
 ةناما مهنم لك يو ةيناسنالا قد املا ىهو ةيطسو سوذنو ةيشلملا قاتلا ىهو ةيلغس سوةنو

 ىمرئاعشلا نئ ام ىلعنيةرشمل انالومران ديس محدارأو ةئامثلث مهوقيول ارارمأ ىلع ةيوطتم
 ًانعاوتل ااذهو تنأ فيكب هثلاو نب رطلا نمو ثنأ فاكمىأ نم موي رش ىأ برعلا جدا ىبار هلال ىعلا] يبت« ايزا فوج اح راو برعلا هجري تتنك و رس وف
 هلوخد ل سيق ءامةصقن ىف ءاولصصأ بلاطلا نولبغتسي دشرلا باب ة ته نيمزالم تآبةميرتلا
 |تفك وف ىم دانأ#باوجلاو لاا جاتالفيلعلا اود وتراؤنأ سكهرف دشرملا ةرضح
 موا قارعالا لاق (ىنعملا) يب دي ْمشن سد ترج مهوجويف و ديهدىه>را ضرك مهو
 ىلث كل ىناقال لية ىنعي روما فلخ قوعشت ان جوال, ال اهجو ل متيطعأ تاىهجو
 ىلع مسي ,ءأنا ىللي ولانراظنا فرش نمإذهو رونت مك« قاقالمدرمصبف هو الردكم
 م ىرذمجر زر ثوخ نانر ف و ىرت واج ار اجبدكىاإط ىم مكر ملأ "ارو ىوتلع>و
 ليضفتاا ادأرتشثوح ىف ( رث) ةبردسأل ءالا ناعم داعسلا ىه ( ىرتوم) من اهانعم (نان)
 5 مكرازبأءايضو مكتكو .5تم دام ةءالع مكهوجويف نماي (ىنعملا)
 اراث ىأ هأهراديدنانرا ديدي دك اوطَك وشكر مْ وللا بهذلا نم ىل اح أ مك د يبل

 اال ةريثكس انأ تا انه ةيصمكتت دهاشمءابقناب (ىنعملا) ياهرا /
 مكن داعو مكس لارا نوكتر بنان دلاواسب: هلا مركلاو فاألاا ذه ىف«طرسشابواةوذو اقوى لطمآ

 كني ؤردال: يم مكدوهشل ارادت نوكير اش هلا ىنعملا بوكيف تان ديدناتن يدل دبة
 - "همه كال اى, ةريثكت ادهأ كل ةلداعما 2

 ندربنمانهة- رعلاءاسبا ا تشب( ب) نمىنعج (زا) تاروسر ظن راس كستلج نما (ىنعلا)
 نيجاتحلاءاطعال جال أ ناطللادنع نما رب رالن باهذالاودو
 ) ,)ىت> () م رم ص اضتا ىو برسربو رظن ىاهايمك ن 8# ىمناسحالا

 سأرع ( رسرب) رظنلاريسك !ىنعم( رطنىايعك )ءيلاراشملاولاذ(ثآ )اوي رضتىتعج
 ساري مكراظناريسك !اوبريضت تح( ىنعما)س اضل اوهو ميلا ارياكيسم عج (ىاهسم)
 فيكفةينارلاتاةسلاب ل ديتوةي رشلااهتاغ :ريذلا ص اضع دارفا نا دبأس اد

 م دم/ناطلسو فطل دب ءاربه مدمن ياسا مدرغنم وف ىم لاح او ركع سرك قل عردنأ



 .عمةبحم لل صح كتب أرامل ىألاسولا نإ :
 .8ىوتشم الئمراشدلا نم تغرفو قرأ لا ىف هتقر ,ءام

 (ىصخختإ زياره (نان) لجالم هر تزو ىلع ( رج) دي دبارنا منان نسح نوح ناج
 (توح) امورىطعا(تاب داد) راس(ديود) زابحا(نانان) فرط (ىوس)ة دحولل بن ءايلا
 ارابخ بنامراسو ى-صغم (ىنعملا) ىأر(ديدب) زابملتانسح (تابناننسح) ليلعتةادأ

 ىونثح رخ لسور بنا: لاو مهار فلا ناكماحور و ىطع أ ز ابنا نح ىأرالزيحا لحال
 دش) جرفتلاىم ,هحرف) م نابغاب لانج دشواد جرف هناتسلك [قيدشهجرفر و
 ىلع لدتا (ناتس)هتءدرولار م ةيمحهلا فاكنلا مضب لك( نات دلك )تح( دحاوراس( كي
 ةهدملا ظئاسءانمم ةظاحمل ا ناد اب ظذلو ةفيتلتاوم غابلا (تابفاب) ةبلغلاوةرثكلا

 ظذام اج هريسوهجرغتراسدرولا هتك ارظنتلاو  رغتل لحال حر بهذ (ىنسلا)
 رخل اول بلبلاك يسب راسو درولا ىسنو هم شتفببج انس هراظن قون دروالر هلاك ب دحلا
 لمس( ويضنع) م دبشح فسو عوز ناويح راو روق محراب با 5 قارع اوسخ )و ىوتنا
 باز بدموع (ديتك ) رئاوهرةبسرالا ملا شماج فن (هج) هانا (بآ )

 ىنارعاك (ىنملا) قاذونعم (ديشج) ف -ويراذع نم(ف-ويخدزار :ا
 قولدلا زبر نر عذ نبا

 مالفاذح ىرشإ لاق رظنوي رخرول سلخ ديف نسولف سوو خا" املا دعيرتبلا
 .ًالاوديل والا ديس هم ىف لانا واو ملسر ا ارابكن م ف سوبا: ديسس أكو

 ليقو فرعها هشه لاق مهاربان ناسا نب بوقعب نب سوي ركل نبا ميركسلا نباميركلا
 ىرهولسا لاق فسالا سذوخ أمان بر هرم الات ىف ةمجلاوكيلعلا ف ةرصلا نم عو:6ىفاربع
 ذوخأمو هر ىمحص مساح وونا ققتا| ل امرعامسا هنوكب >وبال م  لاقو نزلا دش أو هو

 الو قولا نيكس نهر ايتخا دين اةولاهنأر ال 0
 ردبلا ةليلر مةلاكلانجارعملا لل اهسأا ىف هني أر يشبك ملسو ءيلع هقلاىلسهتلا .اوسر لس

 نسا عوكأةراسهتدج نمر اض ة.ناريهلابم انعمو قاصما دج نم نسم اءيلا لقتناو
 ايلا قلب ربج "ىلع طبه لاق لبو ملم هللا ىل .ىتلا نأ دوعم نب هللا دبعئور ءاسنلا



  ىثرعرو نم ه>و روتو كو ىسركلار وف رمفسوي جو نحو كل وغب ىلاعق هللا نا
 ا دره. وك يصر انطق: رهان لاعاد هبو
 [| ةريضاوةلب ىت-دولوملا كاذاءاطعأراصع لهو هعطتدولولا كا

 ءدفاول لاتىمع1اببس مل ءرؤغولبلا لي ارهتجوز رمدقو ىذلا فسوبان ديس سوالف دالوأ
 | مدارس ادا دهب اهم و دج ريز ن ءاصعمللا ءبهوذ ةسنح ا نما سه ىتيطعينا هللا عدأ

 "ا تر غو تقلعن ضرالا ف تسرغاصعلا كان نا هايؤر ف دهاشف نع: ع.ب#هنسناكوت 3

 .امدلا ىلا فسوبةرعشن اصغأ تلسوو قلعت مذ الو - هاصع مهنم دحاو لكسرغو هتوخاىأوأ
 || اديسانل نوكسنأ لدار ماولا هت مسيل ءاهصقت هتوخا نمرضحت بوب هلأ فايوع ص مام
 | تبارفالاةيونيهان اوعرمهمانم نءةهبل ماقة ناس ةرمشع غلبالف دبع دا نضو
  اىلع ءلابؤر صسغتال ىتبايلاق 0 0

 مهعازاتع لييابودناكو هوطبغف ىف
 نيذاعلادجو هوحوئرأالىفا مهاجأف 1111010

 ليرطانتم ءاهلادعسي وهنأ نمكر ص انلاتأف دوي وأرو

 البف .ىرجو ب'الاو رفلا مسياذو انوخأو اهفو لماما عذت هتصص : ةنشنمنوممل
 'ةهاركلا عم بوذعإان ديسل ذ مهل صخرف ع ومفاب- ت

 هعدوو هعيشو ولان ديس اصع لقوة دو علا اسعلا» .الصأو

 .نم هبنا ذسهلو هتياعر ف لساكتنالنأ لومألاوةنامأ ل دنع ف دوالثاتادو مله وتو

 .هىظفاحىلعترتخاو ىتءاعزارظنتلو ةوخا ةلففاترراتو ىنم فنغلو بئالا تن لنا
 ةوخاعمسهذو اد عابتولاسنبال ابأ تال البأس تتالتأب ف ءويوموأو ىريغ



 اولاقو هةلطاولبةيرلف شطعلاو عوج ا هباغو فسوبان دي قرعف هاف ا اساور طم ماركالا|

 لاتورثأو اذوههبخأ ةحر لا ذابت يشتت بك اوكلا نم نعتسا ةيذاكلايو :رلا بحاساب
 رع الرخ هنت مغرد بم اذو مىأر الف بنذ كدوجو هتوخا 4 لا ىذا كد ىلمجوأ
 اذهاولاة ف هب الههجرتىفو فاو نأ: ايلا دين ىف تم دامنزهتاللاقو هتمه دع اسد موهتودنا

 هول هحينأ اوهدحأو هباو مهذامف ىل امن لارثب ىف هيمان لاقوركسفتق لاحم
 .نب دمورمعم ند نأكو هبريشدعب «عيخاوءزت تاباولعف ىأ فوالعشاس
 دانف ةرضصلاىوأ مهام ف طققدوغلأرثبلا فهن سوالق هوا دفاعارذ
 مكك امان مكيلم اضع مهضعن رمل تاريشح ىدانف اذوهمهعتف رضع هشر

 رب ركسفنمر عهجاو ىورر برشف بذ ءو امج نمرثبلاءاضتساو
 ا ىذا هاج انمءاول فرو ةابملالبح نم. ءاجروطتقاو هذورملا سأراو دسو
 لقتناو ليلا يهارالعبسلأ ءنلا لك قاع ءصيق فسوي نع ف ناكو ةقملالوليربج

 هاناهسل أو هفرل :

 ةوخاللا 01 ا
 انأو قدس رو لانها هنثك النا انثطن كلو ن6 ل: ورا ا يزهو
 وكما هوقعبش أ ا - لاق خأ ةةاللشيتآ

 ا الاله متدصتبا

 أراب ىلع مهلك لزنف مجااج رشف دحاو مف ن.ءاؤنآو ب
 انديسامأ رتاعتملا هللاو .سذا ىمأ مكسفنأ مكس تاوسلب الوالا تو مهرذع,

 نويهذيةر ابان ءامجناقذتاف هيا وزي رب هنأ موي هلك
 يارملا ارعذ نيثلام مهرببك لسرأف ناعثك شب ىعار ,خطعف لمالا

 أردبلا لا ذلمتأت بف سل نأليربج صافن ولدر

 لالاج سهم ىعورظنعقوو جرخ الف ل
 أب ناك اذو عينا ىور( دب فسويخرزا تاورح بك 0 0

 مايأذنءانلىباد.عاولاةواوناةهيو» لءاه>ورخ ىأراذف م ا غلاوي ويلك
 نم دعما دا كان اعلا تكساس سوو 5 انلءانسمتالكا

 سايق



 ةيرغلا ةنح نيباعماج مالا هيله ناكف رصم بتاج بهذو ارسكتم مهم دحاو لكدي سابف
 عجرف بو هج نع لزنهمأرهف ىأر اظف بوقعب ل ةرباغم ىلعرخ بالا ق ارو ةيدوبعلا لو
 طال 6 ررمظتوب روش :ىفاوق دس وع ياام

 وس الجسر وب راب سامبا دج لدا

 ديازتق بي رغلا ىرتشي نم هبله ىدانو نيسامتلا قول هسرأ ثالثدع ومره اريشاع فرع
 | رص زي زعريغطفوهورصم كلم قبل معلا ناير ناخ ةدهع رعالارخق بو هن عفارتو سانلا هيف

 لييياعر تنير يعارمتجوزلءا سورا دفلأ 3 .:
 هيلعىل تااذولو هتياعرفتغلابفا فوم زكنرا هعذن ىرتاتلعا ىقها لاثو اًضارةةرعلا

 : ةسس عميس سيخلا قيض ديك اهلا دائم نكي لون عاب مالسلا

 تاممايادعي اربنو هءحور ٠كم د لولا نين ابر هنو بش نمت مكر قلها دهب و تارتعلا عازنا

 | فيطلاا مسج تع دوال ف و اندْبسْمو زإهئس ل شعو ةيناغر ع ةتسنوبامث 2

 ارظنتالو هاربا هه نفدم هلخداو ىوما ديس هجرخا .|ىتح هوئف دو ليمرا دهم هتوخا هلت
 ءالعلا:ررقام ىلع نامالا نوع تانتالا رك م ههه نات فدو ةوخا لاعفار .هاظا

 ىحوءايدنالا د عوو مسه دوف انلرفغ:-اانايأ ا. اولاتو ءايننا وراسي اورف ممنالمالعالا

 سصقتالكو ىلاسعت هيرمخ ام ىلع مهتسق تناكوهلبا ال نك همنذ نمبئانلاو ةبوت راشغتسالاو

 مهرثا عابتا ىرح الافامولءاسْماوطبنتسا ءالعلاو دات ه 5

 | روسآوهورابتءالاوظبرطانرشبلا

 1 ءبس ا دبعللا بح اذا لاقو هاو زارئاسن ءقراق ئاعةلزنم هللا

 كثعاب اي« انشا ىف مهتبغرم دهو بما هنن ناكب هال افاهحورخ ناكن م لاقو هنوخا 1 ىلءظتفي

 ةمسعنلا فرجا هدايعلر ابخاوملا ازنو «تياوجر تايثالءيف ءاسنلا ةيغرو هتم«ئراهطلال

 فهل طسانهلو هةردتدي ضبقلاو طسلانمالعاو ةمعئلاب رتغبالو ةمقتلا دعب الارب .ءلفبال

 لاقتيرمضيتالفا كسفنا ىف لاقر باسيلا ىوالةربسع مهصصأ ىف تاكد لاقومالتب لالخ

 مظعاو ةوخا مهنسغنلا عمحورلا جاودزا 'نءنا دلو م ساوملا عم باقل انا مادقلا ءالعلا



 بوقعإ ريض ندباارصمْزيز عو 0
 ابك اوكلا ةبانمىهىتلا ساوملاب ىفاعملا كلاردالةيلاكلا تاماقلا نع ورلا

 ةسوسقلا هثيداحا حو رلا بوعي رمعدو ىل هن هني امه بت ا نيا رق
 بوي ىلا ىلع اهغبسااكميا ..لعىلاهةهمعتغايساب قيما نم -رلا شرع هنوكل باعلا ىاهب

 مهو جو رلا يو قدي ل[ لعر ةرش مهارباهيباو هلافخاق اصساهىنعاباقل 'دحوهو حورلا
 َّ !تايلحتلا ضل فراعلا بام دعتسف ىومتااو ساوملا

 .اهشلا باع لاو-أ اذهودوجولارص.ناطا «راصخ
 .«امىدهأ الد اعمال قع
 ىرتثمرخ 1 الاثم« -ورهفلاسدق لاق تايذالا ةلودب

 (نعاهيصاخنرانكأرا ارانمديلقأيلىءومبهذ (ىنءااز تسر شن ازا كوا ديدىشن ١
 قاشملاب ل يءارساىن ىلع نوطاسم4 ؟ونوءرأ ,ةدوع ف مالسل اهيلعملا الاذورانلا با

 | ىمومت اغت_ءاف نويت هبرضف عئتماف ليئارسا ىني نم لحر ريت ولات نوعر زاب امودارأخ
 هرغذ نوعرف ىلع ةعقاولا ةروص تضر هةتاخ هزكوق عمسن سف:

 ذامملمانغأ عمنا راج كل اّتهو نوم-ةسب .دم لهأ ىأ أارخبيعد نكس منبع

 أهمل عفرامهسن نع انابأ اا ام لاح ىموم ان ديس :امهلاوتفتابلو ريبكر معربا سأر
 نون فضتال لاةهيلعىرجامو بسن ل مالفءا ءاعدق بيعشان ديساريخأ ف امهمانغأ قسورفطعا
 ارشع همدخف يتسن ةمدخ اهفانزةدمل طرشواروفص هتنبةك انلهبغرف لاظلاموغلا نع



 و نم صاخف تاداضالا بععفإ 0

 5-5 0 د) ىربكلا نب !نيدلا مهغلاق ةوبتلسايلب

 ىف ىلاعننا لقينا مخ اقع ارل» .ثاذلا ىلا هعنرىأ هبهذأ

 قش لاو زواب نورخ وانزل اهوترفجرك الغم وذ ىأ اها ان مب رم ىلع مهلو
 امم نبا ىدبع عيل انلتقان !مكماو قو ىلالشبت(ق اتقوا م هالكو هللا نبا اهنااولادت اهمظعت

 لع نيم هن مهلام هن نول .اوغلتخ انا ناو موا هش نكلوموبلسا رولان اور
 فار قاشافالاةبدلاممةضافالاب هيل مفأو «ءلاهظاهعفرزب انيغيمول دامو نظ جالا

 سح نم( رهط و) ىراوج قفجحورلا "امس ىلا ىأ(”ىلاثلعف ارو مهب ماض ك(كاف

 0 00 ةئيبلا ىرقنا نمو أ اورغك ن اراوج
85 

 559 يرو ا ذا تاوأ أ
 | ضيفم 0 0 ةسيناحو ريوس ةينامورت سمخو |

 08 !ضيغمو لعلارورهظم ةيئاذهلا هتبرهظ ىسيع انديسل ذك ةيروصلاراؤإلا |



 ءالئم ثوهاللاو ةيرشبلا نم لرحت ىأ سان نم توساثلاو توهالا أ ىلا ىل:ءاثوسانلا نم
 :فهب كلرغالا سانا نم صاخ ىنارعالااذك به حاىأ

 (هشوخ) عشلاوه (ماد) م هدشمدب هرم ة شو شدو>وانوهدشمدنك ةشوخمد [مادولا ىع
 معقل ةلينس(ينعملا) نا نال اوهو (مدرع) ضاملعف (هدش) هريظو معقل .ةلبتسلا معا
 نمهجورملان اباهل هوان ناكواوتاسنالا رثلاهدوجور اصيح افنمدآل تناك

 ايينأ هبلص نم أ كسل ةئجلا

 ثوساتلا نم هتمهح انج حتفو :

 ةدهاشلاةلودل او توهاللا ماممف ةيددحالا يما دع اس لاسسو مرحال تركت !ءاضغب

 ادبآ )«رتو لابةاودبا_هشدعاسروخر مب زامادىوسحازابإط يملاتاذهاو
 ايلا مشب ةيناثل (دباب)ةمللا ىع( روخ) فرط
 بنام : الأب ىزابلا(ىنعلا) دو معىناتلارطشلا ف ةئاثااو أ:
 بهز ىارعالا !دكديسلا لاهدس هل ريتأب هتكرشله شوهلابذاو ناطاسا ادم اسدميق
 بكي ست كمدخل ذط 9 ىوتم هبشي اذه هو تاظلتلا لو,ةمراس فاذكلا ليصقا

 أوه( رنه) ل جالىنمع(يفإ بهذ ىأ تفر ىتمج انه (35) ردي فطلان غرم دبمارب هع
 بعذإ(ىنلا) أف طل م(ردب فطاب) يطلا (غرص]ة يأس لع( معلا

 هلم أريط ىلع هلم بأن اسدحباو فا ةدنمأ ىلع للا ليم لحال بتكسلا ىلا لفطاا
 مدعب (ىنعملا) مهد شىرديومدادةاكفأم 7 هدكئردص قيد بيطمز سال ىوتنما

 ءاهبردييصقا ادع راصوتيرج ىطعأ ءاكنيحو ردصلاىلاابو مراسل فطلا لاذ
 تاريؤي نافرعلا بتكم ىف لاكلا ليست ىلع هدفر دعي لولا لوي هريس هللا اًنسّدق ناكها
 ملعتلر دصتي حدا دزيف بيهرتوبيغرت ةددلاو ديعاومو دعوا مع علا ىف سراذاتناسحا
 دايعلا لق ىكَتادابهلانيحا ارلا م-رأ عضوا ذكسانثلا
 2 نوكلو تاس اصلا تايفابلاج وأ
 تاعاطلا ىلع لبي كديعو هدو ىلءةلهثمابتكل زنا والسر برأ هناس> ١ لاكن م لاول |

 نءسصاخ ميلا سوال ىبارعالا !ذكومضش عمديرما اذك تايلاملا تاجرا ىلا قتريو
 بحس ايعمدمأ 8 ىوشم ةياهاملانامز ىف الثم ةمايرلاتايانءلا هتفداصا رشا لذ



 ايسهطرانيعسئ أورو تش. ةمايغلا كانيذلراس (ىعلل) ب وادائزرفروا ثلالغ
 قينليزرمت ةيروسل اةثالللاتعطننا انف يروصلا ةقالخلا ىف هدالوأو ةيوثملا ةفالخلا قوه

 ارد" و وروثتش تءاينانارز دتثك  ىونشم ملسأفةبهلالاةياثعلا هتقداصو سبتسان

 ثيدسحلا بجوم ىلع نيالا مويىأ ةيناب دالوأ ىف ةفالفخاولونتوأ ةيوثعلل ةفالسملا مهم

 قيوك ذل مويلايدارملاو موه صن اهاف مق:ف م تاو موراهلف ىمأ تءاقتسا نا فيرشلا

 مهابرقتف اوه هنمأ شحن نم هئيرذو ودعنا ةئسفلاك كبر دنعاموبناو تآرقلا

 ىدرسابعلاو ذوةنسفلأ ملع صواوماقتسا ةمالارثك أو ةلساثامستوهو موي فهن

 نمءدارملا نال قو ى.ابعلا ومال اوهىنار عالا4بهذ ىذا :ةيلللا نركسمل هئمهما

 يلارعالاتاسل نع ذاهنو ىرغس ما مهكلم لاوزغمايغلا
 قوذمهللمعاىد_# ثراورظننبروظنماوبوكي نأ هنلاىلا اوعرتشة.ن أب "لالا ةصح

 لانرم ةيهلالاتايلتلاريسانارمح مم دحاو لكرسمب و رنادارم عسجامبنو في ةبحتو

 علا« متمارلمدبنوج شكر دص همدم اريح بلا طرد نمط ىومابغنل ار عالا
 ايندلابلطل تيتأ ىأ ار دست رسزيله دل ىلا ثينأ لف ئئلابلاط بابلا اذسمل تيئأانأ

 أر دءاندر مانىوبو نار مب ههه مدرو[بآ » ىون» ابرغم اصلخم رصف تاراذعلا
 مط ارسكب(تاث-)لءالاىنععانمو :

 تانج اردصلا ىتيهذازملل احا

 يقيحلاو لا داكت رج رودرذا فوتو ةمساول
 زيكا (ىنملا) ع هرسىىدم ردا ارمنأ ه تشمزأ ابدا دبارتورب

 ةلبغسلا تناك عكف اطلتخم

 يف ةينامسملاف تنأو ينام_لا كم رغ بهذي في كسصو لنا اهلا لثم

 الب نوكمال (ىسعلا) #« نا ةشاعنامرعغو مسجريغ « تاهحردشدر بدون ضرغ إل

 اوان او ىلا عت نايف اونق نيينايرلا ىاشعلا ورو مسجرمسغ ايندفالاعيف ةكرح ا ف ضرع
 لامر اميه ق شاع هكن انا اسردول لاقا ناو رو فاو ةكرلا قدا م مهل نيب ف هيحراشب |



 تسينراودزا نو رو بابتاىذنك مهفاسركندا وو دهحو ثنا: تاو رك تسراوف شاع
 : اونرينوحد انراوبدر لد يلكمرحالمراوح نامت اردت بانة ؟صرقزا
 !قشاعومو كلادناس ىفاذه يينوهتشيامنعب و مهيب لم وادبا ناممورحوأ

 لب طئادحلا نمنكمت ل ةفاطللا نا مهذب ىتح عدولو دهتح لف سعشلاهياع تعمل نأ طئامحلا

 هقياكت طئاسحلا ىلع «يلقعشو بلا اذن و عسارلا ىه لا سهشلا صرق نمتنأك
 0 0 كيدع هوس سنا وؤوصلاف

 اثمنبا ةلكتامثعو وشم 20-- تلا ممابنادب
 ىنما كاذوءزملا ؟ذهقاشع مهسيللكلا قاشع(ىنملا / ل

  بكريام لكل او هنمئشلا بكر يام هزل اناني رغكايسا لكل ليسمع ءزملا قاتشلا

 "امسالإةممامجلاةيهلالا ةرضملارابتعاب ىلاصت يل نما لكلا .-لادضوءازحالانمأ
 بوةنم محا: ملا يلط ىذلا لاذ ىأ ىنعلا يفككرألا لعدم ىفانلا عارصا اوت ةصلاو
 كوز وداع ىوزج هك وح إف ىم سك ,اينالا بام ل ابلاط نوكمال الها

 ةلامع والا قمل قولخلا قرا

 دمارغ:دتيوواك شي زق ىو ماءور خو شالا وَهَصال حر وملكل بهذ هتو شعم
 أرح اعلا بولغلا نعةاتك ةيسللا ىرشب( (داك شب )6 وادزرديعشردفكدشضرغو وأ

 +! قشاعو(ىنعملا ) برضى (دزرد)
 ىأفيعشف هدي برضنأ + سوولاو ىو وار حب ىف قرغ ىلاعتهرمغل

 ىوتنم ىو رخأتاذ ولو ايندلاروسأمو لالفالا قراومل موكحم للف يعش قولشك»
 تبا ىذا( وخلا )ار !دكوخ ةجاوخر# ه دارا ندا 6 اساسي تا
 ,اكبلغت_هلوأ دب براك لعجأ هل_ةمزج اع قول يوه لب هيعاربلاك امسي ةنواسع اوددلا
 :هتبحم نمهدبالو هزملا بأ اذاب لا نأىهو رارسأ .اىلاراشأ مم هيأ
 بناجوفو توهاللاس لكيت مولا نصل يدراؤأ ثراوو لك

 ةردلا قرانا لفتتمراساذهي والت راصةرملاب نزانروك اناا لجالو( ىنعملا) ملقتتم
 لتئاديب قرغلابالهاب نركتم ةقرسلاوانزلل هذا هجو نمرثلا اذهب دارلاناَنظتدا كاوا

 ةلابلاو



 .تافصااعييجيف ىواملاوهلثم انا لاثملاو

 و هبر ريغ شد بع سبا ناوك الا نءاتوئعمارح ببح أ دبالو
 ىرارالا شفنا هنال يسخن مهاو سفنل ارم نوكنالكةينانالا تا

 نيبةلثا.ك”ىأوةاك-ثكمر وبل ثم ضرالاو ثاوعسلار وْشأ هلوغب روثلا
 تالا لعأل لسور هيلع هلناىلس لو -رلا برعشو لبا. نار شلل لما هللا برع

 عميس الث هردلار عاج ار ةامثلل بتل
 ,ةجاجزلاروبو هروب
 نآرةلاو: اهلل هثلةيالشم لوح ناك نكلا

 لكدوب و رازهاوادش مح اوخ ىوسمدنبإل ىوتنم قمل ىنءملالامرظناو هيليَملا

 عجارريمش (واز ديسلا (هجاوخ) بناب ىنعع( ىوس)دبعل (هدْس) مب راع هئاموأ /ىوس دل

 بناج (لكىو -) تراص(دش)درولا ةعار(لكىوب) نوزحم ندم( راز) قشاسعل اىلا رولا
 بهذدبعلا (ىنعلا) ٌكوشلاقب قوشعلاىأ هلومماروأءريدقت (رامدلاسما)

 ةفاطالا تيهذىأ كوشلا هلو ودرولا ىلادرولا ةيارتيهذنأنانوزمم قبةوتفمو هديس

 «شب دكا للا جرعباضهس ٠ شي وخ بولطزاروذ. ناموا ىوتم مآل قب و
 حور يدق لم ايهب مااسن هرعسمب ولطم نعا يعن يف 'زجلاىثعىذلا كاذو (ىتعال)

 (ىتولا) م ةيلمرءاروددت قاس ه ةاسيدربك كىداسوسحه ل ىونث ءةروصلاقشاعو

 أ دك اعانم هلنوكت ىمواتبظ لطااب.سا مب ىأ رمط لكل كاعد لل

 :«لالا"!م-الامطلابوة.نرك-أ ارو سلال دارأو ةرحآلا فاعاتم مهل نوكتالايثدلا

 « تخردخاشر هتشكن اريح ص هر تجد ١ص تارك قرم اباس إل فرتتع

 يدم نيك وط ىوننءالئات:ر اللا َنطعنأَرَيااراساكعر بط لال دا سحب

 ىلع بمعلا هللا خمدملا اذه(ىنعلا] « بيس د ويشن لطلاثنيآ و بعد د2 دكر

 نمةروسقشاعداصاذاف ةئاللاب بدسكلا دهر لمل ابثلا ذهرطسملي و حرذيو كلشي نم

 هناك طلا لسأ ىف مايرلا ةذصلا كاتم اهكلم هانا طرسناو ةينوكسسلا رولا

 ”ىأ ى ع هبرلل اهلاحناساب ةذصلا لوفت ية قح تعنوةرو هلاىأ

 فو هوااو ةةصلا نكت أ ليت «ناف بعت ضد ىلا بلا بدلا

 (دو)# تلك ورةمراخرو+ ىراخ ٠ تساك بوك وبرو 9 ىونشم لأ:

 تنألوةىممةيعلا فلا مشب (يوك) باطاانادأ ( :ون) رشا ةادأر كا فقع
 أ تلفن (ينعملا] لكم انه مرسذ اح سمأ (روخى) وش( راخ) لستم («ةسيب)

 اذه ةبعراهيمازيم ملالا فا يوالار ولف هناللكلاب لص ءءزمل هيحأ ىذلا ةروصلا

 الوشلا نا عاف لكلا < يمءزحلا ةبع تا كل دنءناكنا باحت* لكلا ةب ىندعملا ىف ءزخلا

 2 © لكبهتسوب تسينورألب وزحاط ىونث هدرولا, تورم لولا نانالوشلا لكدرولا زج

 لا يول 00



 عزسرتس ديزل درخفرو
 .أ لصتم هجو نمو فراع لهم
 نمتناكول هاي شالا نال ةبهولالا ةينرمب اطوبرم سيل هئاضتئاوهئيهنرأ تعاوأ ةتيلاكما ُبِيح نمنواخم مىفتاف هلاوءامسالاب ةيولالاةيوهلا
 .الا لسرلا لاسر ناك اموءااوآلاداشراو ءابنن الا ةثعا, ,لطيل ىه ىهاج عنو |مناكما ثيحح
 7 5 .نا لقىلاعت هللا لاق ةسبحلاعم قوذلاو قوشلاو ةيدوبعلا قي رط مهولغتلاولسرأذ مهدعبب و موب رغبام نول علال خا نوكسل

 هللالمرتسناك ان(ىنهلا) تاذلا ون دبااوهو نتعسج (دننت) دح او( نود ري ةيدنوم:) : نجا(يزازلر بمج (نالوس دوري مج سر هدا ناسويي ف زان الو ”ينوج »ف
 لكلا ة يدع هزالا ةبم ثوكمو داشرالاوةبأ دولا ارهظمنؤروكي 'ايارالاو اينالا عمدابعلا دمام ىأ هَذحاواناذوادوحودابعلا نوكيا نوطن ريئث ىأف هللهظلادابء لاس لج

 ادوحو ىه ىهءامسالارهاظم نا ثيح نمر لكيلا ةزتما ندغ اولومي و ءاسنالا اوفلانعالو
 نما ثيح نم قول لكن ايبافالول سوي ى- قرغتللا

 1 ىلدلكتلا قر لس ان افسو متاع ابناء ودو

 نمالا طاغل اذهرهطامو 'ايلوالاداشراو ءايسآلا ةم لطب: دحاولانيعلا ةبترصت دج وو ا واهتنكما ثيح نيت نك الضال مال يوالا ةنرعاطو رم سيل
 كلاملاعطتيالثل سانت لاحو ةيحربغ نم لاسقلاو ليما < فوصتلا بتك ةملاطم

 .هل لاه هبا تال هلل لل بر

 ادحاو

 ةملطز روت نم باه #لأ نوع
 نم دوتي نا نالا تال قالا ةيرأ رنع سفنلل بحاح ةبرعم“

 فال ةريثع ناوولا نمراهل اًمأو ليلا د لاو ريكلاكب اج ال 1 ةريشع ىرانلا لزج
 نمو امهلاانمأوةلةخااور -اكحسص لاك ف ال 3 .2ءقاملا نءراءولاثم أو ةوهشلاولبلاك
 لك آملاو سباللا ىلا كلا! بز ع اواكدف امولاثءأو ةنوءرلاو اك فال ةرشعىلارتلا
 تاجردةبحم ىهو ةرناروالا بلا !بجح تر وططزك لم عطقا ذاهب .طاا تاوجل اوذئاذللاو
 تابع اتزرت :اروثل تابعا تي ول اذاقةرخآلا دبعي ىورخ ا باغلا نالأ نتي ا
 دانفلا طرخ نمسعصأ ضارغالا نع دابهلاريوطنا معيولو لا مهرسالا درع, سعت للا دبع سعت ثيدح نع لفاغتي وفر وطأ هاله دب ءانأ لوقيو هبر بحي هنا معزي هاما ناب دوسلاو عك را ىوسو ىوهلا ةغلاخت عمم ياعت حالطسالافو لاذثلا عمةعاطل اةغالا ىف ةدايعلاو هارت ةلئاكهنيا دبع ىهورملا ةبترملل هوا عطا ذا برغل !بلط ىهو ةيناعورلا



 امالهالايل مح تأ نيأق ل ابجلاو هرالاو تا 0 ءرلاق اذملو

 م ماقنك تياكحدشكى زورو مالغ ىادراد كا ض- نط ىرلاقا ثمل ةدحولارسا
 ةاكحلادقم نكبورغلا برىأ تفوالبراصم موبل يأ تلسمتالمالكملا اذه هاواي (ينااز
 اروبسس يدار 0 0 اذامىلاو ىنارعالا

 ةناسىفاذه_ يب هذياخ نامالغب
 اد شير دار ب[ ىوبسنآ
 ارزبلاو» (معز نامونمم (ثثا شاد) 2 ءاملازوك (باىوبس)

 زوكسلانل_مىنارعالا ل_-رلالاذ (ىنملا) عرز تهم باق درفم ضامر سعف (تشاكب)
 كعب عرز رشا كلذ ىف عدقتلاا دعو كهمّدقو .ر ىأةماّدقءاملاب هواملا

 « كيداطا ناديي دهناتنك 8 ى ام هناحاايجار .
 افاتسنابا مرد (نادب) ةدهلاءذه (يدهتبا) ) لاق (تنك) 0

 ةمعلا اهئارسكت (هرغ) (او) اومدخىنمع

 ادع ناطلسلا الاذاةيدهلا«ذهاومذف ةفيلخلان الغل ىنارعالا لاق

 دي, اا ريفا لا لئا_ارصلخ ىأ جايتحالا

 عنب (رك) ديد+(ذ) مركب
 اعلا اطال ام نم دي دجرضخأر و نما اه( ىنلا) :

 هدشعإلل ىونث قامت ا بابءايقت ضهضرعق ثم دحري ناد هق'بابىف ناانعنو رد
 ةيدهلا كلت نم“ ايغتل ا ىلء نأ (ىنملا) م ناجوسحهارن دنا نيل و نازاارنابيضت دما

 ناو هناانع نودحسءام موفيولو :ةيلخ ا تارقة ابحءام لعول قارعالا نوكل بكتلاذلصخ
 مهوتالخا مركو وعش رسح نم ن كل ىراملا اسال الد اعمنوكي فيكىراربلا ىف عمتجلا «الا

 (ينلا) )انكر رج دو» هربا برغمانتال 4 ناز كيتوموب
 ناكرا ميج .جىف نا .:ألالن ١ ريسبلاعيهسلا يظعلا تاطل_لاثال

 .: ل صولغإ! نرأةمهلا اوا 0 ن دو هت:طاسنايعأو هتداعس
 ارضخاار لاعرض+ ارح م دنك ابتيعرردناهاشىوخإل ىوتثمنا كلاذوةويقرمغ
 مسهكوامبد ىلع نورك ةيرلا بول ىخار أ فرهتسي نيه اللا قلخ )عد

 .الآ كيغلا



 ها

 بدنأ ىلع ممجتو" املا بويثأ ىهو لولوج (اهلول) هينشن :ادأ اذه نوح فذة ملا مغ
 ريدغلا ةسرعلا ىهس وءاملا عم ةلو وحن اوا لا ممةرعلا فاكيلا مذ لوكمتج(اهلوك)

 0 ل همس ل
 الاقوذشوخ دهد أ

 ١ زيلع ناد
 نمبديانال رج سام نأك امل (ىءلا) فاصنالا اذأو وفيكتا ذادأ(ةلاث) نسح(شوخ)
 0 وشب ا ضوح نارا 0 تيظنلا ضوملا

 57 .] بوبشأ لك (هلولوكب ره) سمو (ديلي و) 02 ء(تسروش)
 ىف س جنو أر كعءامنضوحلا كاذ ف ناكناو (ىنءااز روظب ىأرها
 ةتازو ىرتنم مضنب هيفا لك ى وق ىل» ىرتو' ادلاالاذ

 20 از) «ضوخ فرح نك ضوخ « ضوع هلولر هت قسوم
 قمتلار هو ةمدقلا افلا عنب (نك ضو ) ضوايا(نضوص) بومنأ لك (ةولرع) طوع

 هاما تت لوزعلا صوغلا ىرهولا لان ص يأن كح صر ءةضسن ىف هناةلالدب

 ىفاصن امن نكض وحاب لصتم بو أ لك الا (ىعلا)“ علل »اجلا عتاب ضوخا
 باةلاكن اطلسااوىؤ لا د_لاك ملاعلا] ده رو أما ةوعتس الكل او فر

 لاما هناء ءهللاىشرا :ريره ىفأ نعربم معا الق اكرر كا 2 ءالاو راو حاكممادسخو
 كال ادسملا ذاو مدون تهطس كالا | ريس اذا دونج هلر كال مبلل ام

 ثد_فاذاو هلك دا لس تحس اقغشا #1 1-١ 1ىفناثب دو تبا
 نااكف هتبعر نم لود مكحصلكو عار مكمذكث ب داس !! ىهو الأ ءاكدا

 ءاضعالارئاس لع همكح هذال اذ< متاح

 اذان رح ادعدنوعرزي رعرشلا فال ىلء امدح سس الود اشعأوه-راوجاياءرولست
 قعر ومدحاولك 0

 0-5 ,مبهذنو مولع صرح ا عقروم د
 أو_ثرملانالقتدرأناونيسا اظالري ولا متلي ولا .دلا.نيدلا لدبي وبس انملاىف ةوشرلا
 مؤ ىرج اقحش ناكنان ب دولص مري اولاكنوديرم او مولعل <١ هولع ضوح اك بلقو نال



 (هدابز
 0 ا

 نيت سدو رثأ نوح ه نطو 8ناجه ا ةها فاول ىملاتفراشأ اذهلوالالاو
 هتاطاسو مسجلا ىلع ةك امن نس ةفاهل نوال تلا ورلا ناطا ةفاطا (ىنعلا) يني لكرد

 يدا ةدوجو رضيلاةَدسحو عملا ةوقو قطتلا دا د_-نمندسلا لك ىف ترث فيكرظنا

 لتعتألاو ىواثم !ذذك ثاكرم ا ةمامتتساو ناعذالا نحو مهفلا ةذلو. ةذلو ش طبل ةدشو

 لقلاةفاطارظلا (ىنعلا) يي بدارددراردارننهمهتوح « بستشوخود|مشوخ

 بدالاوءاسبأ 0 يمال ملاعب :ىقأب فيك بسنلا نسحو ةءدبالا نح

 بح ىلع تاداهسلا ماا نان عرشلا فيلاكد هيلع ىنناىذلا لمرات ل 1 ”نانالا ف

 |رودصلا فدسفلقما !ءاشن1عادبارعاهردج رك ىفاسغتل ؟يساستكالا .دقتلا

 ع لا يكساباو هذ ةقطانلا سفنلاةل- م قاوازغب ورووظلا لءاسمملا الار نم

 الكل ةملاراث”نمتاداعلاةيمفرمك الاولامال كل لاورغسالال اعلا ىف قذرملا مك اهلاو

 ىلع (كنش) مي نوثرددراردا ارت همه نوح « نوكس فورارت ىلا !:نشعل قت

 تاسالاءله ىف (ثوح )ىف نااةادأ:-رملا“ الار تسحب (ى ,)عوبطلا بوبحلا

 (نوتجرد) هكسع (دراد]تديلا عرج (ارنتءمه)ف يك ىدعنلمالاو عاب

 عي نونا نأ فيكتوكس 37 ارئال, رم ىذلا عوبطملا ثلا (ىنملا) نونجلا ف
 انويجالو فا دركسل الا ذام عين يدعلا اراث ؟نمديحاوملاوتاكرملا ميم ثدبلا

 « تدر هوك ردح شري ر الا تك رثووكتواجو كر ع بأ فال ل ى م 4 هأرم
 ةادا(توج) ءالافطا ىلا عج اروي أ يسرك م ةبك مم( وك“ نما فلل (نآ فاط)

 (ىءلا) ءهطق (ىشزب د) رب (هيلن-) تي رئوكو حقن رعد ا ةةورس+(تل

 | رهوحو زدهرخج عطت لجو روكسس! آر عا نال سول الا بحار ىشعلا*ام

 | رهوملاو ُردلا ةءاثءةداعالة رو«: ةءردلاهعأ مث :رصتلا لم علا لاعلا اذ

 دشفوهومنادبنادإت اش نام ٠ د2 فوزع هنادباث ا رتهره8# ىرذثم لصاااو

 ناكام لك ( ىنهملا١ذيلمْلاو هر درك اش عج (نا درك اش ضام له ف(دش) ذات نعم( انسا)

 مس ىوتش انردون+ةذمالثا عودا ايووش ونور ل
 ةبسقل لومأ ىفءايلاو

 مادسق(ينسعا )لا الاعمإ سس ميلا جر طاش نثر غ دعب ارو

 لوسالا أرغب 4 ةاوذتلاقتال عير ..ديرملا كاذاضيأ لو ءالل بو سنا ذامسالادعو

 ذاشسالاةراومميفناللو هاو ليصفلاو
 ئراقالاةذاتسالابثذلا دنع .(ىعلا) يتاسردالو داق داو

 شدو اش ناجم دوركو فراق ”ىداثسا شيوعا ا ةبالرناسلاو ملعتلاتتو



 انوكتهنيهذمت حوراوحن نوكيىدلاذاتسالارادنودنع (ىدلا) دوش كوتا
 تتوكو زا شدو اسناج «٠ تدهر ىو اك ىدانس-ازابإلا ىوتم ةيوخ
 (ىنعملا) هلم ين امنا) قا رطلانيةكمهملا“اهلاوءارلا متعنإ .-هر)ذأسالا ىلا عارم ةزمولا وشي( ا) تاياقرح فكلاردك, (ك) ةدحوامابلا (ىداتمازد»# (ز)
 ذامسالا ىأ ةةياحلا ناطل سوح هئم هذبط حو روب رطلاو<وهىذلاذاستالا كلاذمدعي
 .!ناطل بو ىحت وهلا ىفءانغنا هم, أت لعن هقا نارا لساولا |
 اذه عاوبأ نم(ىنعلا) عد اردزامتسرعق شنادو الممزو رشنادعاونا ههه نيزإل |

 هيلع هللا ىفس "ىلا نا نع هنن ىةر باج ىو رةرخآلاداز كلرادتي رفذلا لعتولا موب ملعلا
 ومفلافمدكن |ىلعةجح كالذف نا انا ىفع معوفانلا معلا كلذ ملا ىفلعت فل معا !لاقرلسو
 همدعو لمعل ازاوج ىلع الدي لوصالاو «ةغاار ابي كرت عصر ةملكمل |حال الذل ؟فرصلاو |

 نوله ا !هرثك ةطغن لعلا ىلع نع ىورا1 ليل طب اكتناكدسي ردن ل عرصتماو ب لمعي مناف
 فرعي الو ةثدام امال فورحلاو كافل الاب لوةملا لرد نم هرثم قم اوة دحولا ةيفاش ةرثكلاو'
 85 الا هدحتاللادلاو لاوق ألا ةرثكو لاقلاوليةلا نم هزنموحلالعو ْثدامط ايدها
 ]نيف 7ر6 بيتردى دك ىرغ كرت ف ىونث» حاللاو ىرمتلل ىرج اناس فانه م تادت 29قوع ىارحام ثباكح وي لاقا ذولو دشرلا ١

 كوم فينا

 (ىشك) © تسرب دوخ نادا عتاب
 آم سلحو ةنيغسلا ل دىدلا رمل لاذ (يدلا]جالن مسا (نابونا

 عمتنك كر يعلاىأ ةيبلا فلاي هول هلا ل ةديلا 3
 ىعماهف باطللاةاذاءايلا (ىدئاوخ) مبانقرد شور مند

 لاف (ىنعملا) ةرفرظلاءادا (رد) ضامن (دش) فصن نع . تزو ىلع (من) مامةنسالا
 بهذىأ ءانغلا ف الرع فمئراسهلىر علا لاقاللا وعااتأرت له حال ال ىوهلا
 (لد) «باوحرا نيماع زمن اهيل « بانزنابب: تشك هتك لدإل ىم عاضوأأ
 يع (بانز) راسهم (تدك ) سكنا عمي :كث) باةلاوه ةلمهملا لادلارسكم

 ىادش يعمي ضام لعذ(دز )سمانا الاذ(مدقآ  نكلل ى»؟(كِوا) بارطضالاو ةرارملا |
 ةرارا نمارسكس: مجال! بلتراص( ىلا نمىنعم (زازسك اسمع
 .د:كف ىف دركن ار ىتشكداب ل ىوم كاس باوملانءتنولا الاذيا كن
 ءابلا (ىلادركمإ 5 .ةسال(ار شك ءاوهلا(داب) م دنطب ىو نادبنا

 ةدحولل ءرخآ ى ءابلاو «ال1 قرا هللاو ةعول جوه (بادركلاو فرطظا هلو أىف ة-وتاللا
 ملا ابلاع ينم (دنلب) ل اذا ىأ نب (تادد) .شو وأ ءاوول ضر عع (ددكف) زيكسنتا

 السلا دجو !بف ةطنأ!نذسلاوء املا علبتةع ءولاي ى ةئيغسلاا ءاوولا حرفا هتهقناريدعتب



 : ايلا
 1 ل يي ببجم

 ىافشفك م ركب ندرك انشأ ادعيه ىونشم لاعكمم
 (قاد)م اهفتسالااثم امدارأ كل الس ىنعمب ع (ىنادعم) 5 درب

 (ندرك) "املا ىلع موعلا ىأ ةحابسلا ىهو ةمحعملا يثلارس كب انش ينعم (انش 1 هةىنهع
 | الو«ك(ف) لاق(تذك) لف ىنعجرمأ لعذةسب رعلا ءايااريسك( وكيع ئااوهور دس اًةادا

 | ىء جام ههجو و نسح هياوج سايال لاق* ملا ىلع موعل او ةحابلاتنأ لعل هى لف( ىنعاا)
 لاق(ىنعلا] ا يصل همي قرت ىآترعلع ثذك ف
 ةلبخلامدءايفراؤدلا |ذسه قب رغا ن ع لكىرغإ ىوكال حالما
 لبدبتلاو ريبغتلا عمم فرسلار دصقلا ىنعموفلاو مهفلا تمم :لصالا ىف ءةقلا ا لعتلأ

 نانا هللاع سنام ل هنو كلام معدقغنل ةماكلا عمعنىأ ليوحتد
 :الفينا. رلا ثايب هب شبل ىوةلاليد#ب

 ةدهاشملا ررومب ضرالا تنشأ و المو جان ويلومتا ظفبتت
 ءءانىيو# و ىو:ثملاقاذواوءاسنالا كلا ءةفتوداعلارس 51 ضرالا

 1 لانه ىمع (اعبا) «نارباردرطخ فىر#ونرك
 .ثنكتاوعلا مزليالو مزال: هوم 'نالعا(ىنملا) بصسا نعم
 مس !ماللكيلا ولان :رابعلا لعأ نال فوخ الور طخ ال. ءاملا ف

 ىتح سانلا لئاقأ نا ترسأ ىرذيَئيلآ الاي لءةءدمملاوقالاتلاوحأو لامفأو لاونأ
 باب إ» قولا هتاو لاوحالا ناسي كلا مالا حلاسلةرداب امن هتناالا هاالاواومي
 لهأد نعوم العلا ىأ نسل! 71يموأ ةرايهلا لهأ دئعومسلا نمرسالا ييءس6-الا
 انلرال_ءدقف رق نف آه عاما اس ىف» دبع هللا مسواعإ .ءراشالا

 دوهشلا حولدمجص مامر“ امسالا مدآلعو أرفف دوحولا حول د1, ييلعتتلا
 تافصاارءامنالا الانف رعدق دسمناب هلليق بذهو أر ئاط ىلعالا كير مسا أر قالب
 ىميا | فرحلا ىف لعس ذل! نع ضرع ألو ىمملادجو مسالا نعبامئ امل تاذلاب ايلاف رهف

 ساوسولاو ارو سابا الا فل نم لعف لس نم ىلدعمو مي لعفللاو ى؛«:الىذلا ى ء!ايأرا
 فرسو سانا ١ لسء عا ىهو فرصلا عئاومو فثكتلاو تايعلا مصدق سأيلا ابو

 نكست ىف عم هيلع هلا عن ةفرعمو لاذ تلا ثينأ و رباب ف سولاو ةبلا
 نلهاجلال بيكم وب رطلا نع لدعلاو اما فكمم هلا ملركسحا

 | ىتخ بهكبف لصام « دنع هنأ !دفتعم اع أ نزب نأو ةمظعلا نو انأ
 هّلناىلا همه عفر برعي نو لو -ول ا نع فرحت او لوب 4ف رسمي ل للعلا مابه نم ثناء
 نموءاو -اماهمز و اعضاوتا مه ذذجو هتاعاطلا_بصني و ىلا ءبلا لوسولا ىلعاوتس و



 مونمو فوصومو فورعم مب وهنم موقل نم فراعم ءامسالاو رمغتبالةماغتالا ىلءاهانب
 .قاعت هنا هنءرب_خأو ةيلظفللا لماوعلا نعدرحت نما دتبملاو مونلاو لك الاالا ف بيصنالركتم
 مومو قحاللا ىهتركسف نم ميمو قنا #لا ىف هتركسف نم م-خم ةغلتخ موقلا لاعف أو ىثا اب
 نمل سس نافدكو لس نع هنرتذ زجو أ هلعف ذمؤر بصنع لخ ديؤلامهنقر خال ءا ىف نر كسيف نم
 ناو بوصتم لوعسة!او عوف رم لع افلا نالرومخأ ازيررعل ادنع هردف عْةراروةمااو ةاظح الملا
 هللا ىلا اهجوشم لودفملاو لعافللا ةثيمل ىقسأ كد بهل بسنت هلاالا لعامالدا فراءلا أر
 لهاجلا مه ةيوصحت ةركتلا وذمة لاوح أف فرعيال كءويكشت ىف دوني اح حالصا ىف
 (زييقلا نوكسل ل ط اهااوىلاملا لول هل نيبتو لمل ابلا نم تل ارم نال فنعتلا نمءاينغأ

 لديدباعلاو لكل !هل نإ لكلأ كر ثآ لكل ا نم لكل !ل دف راعلا نالءدابع حال سالء يسم:
 ىلولاو تائسح مهتاثي هللا لدبي ن يذلا كا شلو أتاع اطل اب ىسا لا لدب ءالضعبل !نمضعبلا
 فوخالها"ايلو أ نإالا فانضع امن م أو وجر يام ىطعأف  امرو فوخ ىلع هلام أ تاقشا
 عميان تعنت نال لا دباب طاغ دف هل_ج اع طوظت هللا نم هرث عا نمو نونزح مهالو ماع
 دك بل هبله فاطعبل لوالارخآلا عتب ناب فطعلا فرحو فوسولل ع ات فسولاو توما
 92 هللا ىلاو هللابو هللا نم ءايتتالا نا نوةحملا لعالو قدسلاب ءاسعا

 تدرأ ناو ناولع يلا فيلأت كب! هأ اذا قكمجشت هييطنأ)ل هللا بنام ةفاضالاباو ززعن
 كديفيالثل دوو ةئيف برا كسعنا تذو نأ «ةنرمح ينال سورجالا حرش كله ةدانزلا
 (ىفلا) يدءرق ارازءردورو « شورت رارود ماترد ىوثءنال وحلا لعالا
 اذ -هلواونومتدأ لبق اونو ىوم لعوض» ىنءابحتاكنأو «تأر ىلع ثيلاعشب رصلاامنالا

 كناامل (ينعلا) مب رس قرفرب د ترارسار ع « رشي فاصراز ون ىدر# نو
 ىراثم مظءتلابسأرلا فرغم« ةدماالارارسسالا رح امشي ة يشيل !فاسوأ نمتيئاو ثم
 او( ىندملا) ملام حب زيررخخ نوح ت ”زنبا ه؟دلاو + ىرخوار راذلخ كى
 هذه ل قازت أ راما لم دامحاوهر مل اا ذه ىلع نامزلا اذ كرورغا برا قاطنا

 «تآ جرد امزتمالمونإ و ىو ازجام هنا ىلارعسلا نءق تف داما ىءراح ا نازي امثل
 هذه ائةارظا نزلا ةمالعابندلا تنكنا (ىنلا) تامزئيو نبتآهج نبا ىانف لذ
 .٠ متو در»نازاارىورم إو ىوتم كترخآل الرا دنو نامزلا اد _هءانفاوما,ندلا

 ارعالا هقيووهلا للا ةمقانر ف ىأ اطبخ لو ىلا جي متخوماوصو ارامل
 | دمك مرد« فرسفرمروكوعو «قةهشاط ىم هاو“ انذلاروهلاو ف :دهاق كلعن ين
 وهلا هانعمةيمههأ|فاكماا مشن مك ةيفرطلاةادأإ أرد(دمكمكرد) مفركشراب قاب

 ادئلاةادأ (ىا) دىنم (ىبي)نايتالا(دمآ )داصمتلاةبرعلا فاكملا عشب واءانغلاو

 راب



 نفل

 دوسقمو هلا هق مووفمنا ( ىنعملا] رد ماظع قمعتللا ندع( فركس) بيرحلا ىنمع (راي)

 ءانغلاوومماب ردشلا مظعابو مولا افق معتماب دجويفرسلا فرصريبغتو ليدبتو وضلاوغ
 ماعلا ةفاضأ لب نم فومسلل ترسملاروعتلو تلا هعمل هغذلا اونا هةئلاو ضار اوتابوأ

 انهومنلاراادأ عمةيهرشل الثا .1 لطم لا لولاة ءاانان صاخل
 قفرصااو بارعالا ةهح نم برع! !بيك ارا لاوحأ «لعبام حالطصالا فو دصقل ا نعي

 اوعااو هوغفما ىنعع هغفلات ةملكلا انس لاوحأ هرلعبام حالطسالا قولي دلو ريبغتلا ةغالا
 ادوصقملاو ةسيعرشل الث -!! نم موهفملا لاه هناكف ل دسنم او ريغنملا ينعم ف رصلاو وثم ا يتمم

 بجوم ىلع دبعتا.«ائةلاو رغسغا زمنا دجو ةيفرصلا ثاريغتلاو ةيوهتلا تالديتلا لع نما

 موب ىلاعت هللا لاقء انملاووحل بالا دحوبالو تاماكلا ناغتاو لاغلالا حالصاب ةيهمذلا لئاسملا
 5 تطال باىورمأ وف ىوةسملاو ماسلا أ نمالا نونمالو لام عنب ال
  ىنارعالا سمو انك“ انازوكىأزي وكلا كا ذىم دارملا(ىنعملا) 0

 1 ؛ف ةءمتحلا مول ها تارا 0 اءال دق ةيامحللا

 (ىوثنم ىلاعتهللاىدينيب اهمدمتروسئالب اهطظنؤت كلا | د عرخج بناج ف لامتدلا
 اهئلتزاركالا نيم (ىنعلا) عع رخاردوجاممدادرو هك. يك ةح دير [هوبسأم ف

 هلابك ودان هان اقام أتى هلا اههذنو ءاناب
 ىرا» كم الياقالا هلا نم ميشو أامو نالكن إل لاف محلا اوةيراجلا [كررقبف ىملالا

 مالكللا لساسىممانه (ىراب) م دوبروت نسر ل تاع هلجدزوك ه دورو ذم منادي قارعا
 ارو افعم ناك ءاملاب» .هوأ هل ازوكللك نا ذة انه مَ ًارالا هلساحو هامئلجحلا ىف (ىنملا)

 |رورغلا هنا لاعلاامأو: : اديع تاكهنعو لذامئالج فار نم نال ىض مل اةياك دوي اىلع

 | ىتفي و ىسنج لب هلمعو هلع رغب النا ئرحالان اللا ةررفوم < زوالا ئ رد موأركتالا

 ناكول(ىنمللا )6 اعاجاروب-تآىدرمزوا هام ودع ىدويرم ا هلل هز طىوشم ىلا
 0 لانا .ناكرل ىأ ا“ ن1ئمةل- لا نمر ىف ارعالل

 «يدز كش رسرباروبستآ ىدمآ ف ئاورج لج دزا كليو ىواثم مادغب بئاجل
 قع انابولملاز زوكلا لاذ برضا ةلج هلا امةرث ةرثك ل ءو ل دل ىلع اذقاو ناكول هنا ب (ىنعللا)
 5-5 ماتلارغذلاو زماامرتعم نيديلا .ةيقأ لب ةفءاقتا بابا يتأنلوهرشكو ورع

 لوبق تاس ىف ذ# جيوب -تآزاو يده ازا :اىزامث لاكي ندومرفاطعوارمي ده هذيلا 51
 نحو . راثم «ابلاوزوكلا لاذ نع“ .الاكمم4هلاطعاو ىنارعالا هل ةقماللا
 د ل م م
 يللا ىأرامل (ىنلا) ديمو در ززربأ .-نآ « دين شااو>او ديدهغياخ

 نأ ىوتباناس> اوأماعنأو اعل هبلع دازو بهذا نمهزوك ًالمالاوسأ مح .ويارعالا

 لا ير ١7



 يمبصاخىاهتمل واشتد
 ىوتمةرخ اناغاخو تابهءاطعأن أ,ةثاا اور مذ ل نم

 2 اتسدبن رو 2 و : 0
 أ( هرزأو ردزاوتسدم الخ هرزاإل ىع هنالةثيم لا ىف هولزناو ةلجدلا بناجسىلا وا سوأ | عجب هناا كر هديل بعذلا بول لازوكلاذ هاوطعأ (ىنعلا) هدير شلجد ىوسدد او

 ”آمحر ادركت« دصب هديد جدو تس اردت توج ىوتم 4-لا قرأ نك, هنطودال دبعبلا للا نمو سنالاردلا قب رط نمفأ (ىنعلا] « راكي هدو
 ىنعم دي ىو هثايح نم دعس لجدلا ىأرو .ةئيقساا ىف ساج هلال (ىعلا) ىو أ

 نانتسوك ربع ناو هارباهو هش نبا فطل تدع اك ل ىم الئانعكروم-اراطأط
 دع ف طا باهولاناطل _!ااذهل (ىن»لا) هاربا

 (نوح) م ةوزدزار لمد دع نانا ووجب دال
 لاب ىرهوجلا لات (لغد)ا ذك (نانغأ؟ ]لة
 ىازلا مضد(دوز) هريغررب حلا دمي سرفلا هله

 ريغ مريتحلا لغدف اذه لثم ى م تكيكة واع آَوع 420 (ىمعلا ةهعلاو ةءرسلاةبرعلا
 م رساتورخو)*زادووأه رسب ىانادوبسارلاءلك لف ى:عركلا عد نماذهو فون
 م توا فو ةلحدزا ةر طنط وتم «ه ىلا نسما لعق علا وع ا زوكننلا ركل لا ةتاوزركلاعلا عج تاكد لما ( ينل

 هعبال هترثك لاكن م ىلا عت هللا نس كاذوىلاسفت هج ةلجدا
 ارا مدرك الاجيىزيزدب كف ىوشم همركرج نم ةرطقدللطا تحت لخادلاو داما
 نخ ءاسمسالارهارجع هولعزنك ةيولالا ةيوولا برع ةبترع ىف( ىنعلا) يدرك كلالفازارن نانأن[

 ىن-هملايفنيكذمتام سو ءئامس ار وظم هعجناب كالفالا نمر نأ دايغنالاوذب لاو لةعلاو | للاب مذآ انديسوهوبارغلا لهو ءييغبا #9 قزم ةماعلا ةرثكو تالخ ا ليو هتاف لا
 | ىرعأ نا تيبحاه اي ضخعازت كت ذك ىوغ ىلع الالذألا بجو ىنيركلاو شرعلا ن أ
 : الا ةرثك ف نعرفك ةيدحالاةبت رم :.هولالا ةرضح( ىعلا) ب ركحح سويس لط اناطاسار الاخ «.دركشوج ىريزديؤ عت قب ىزشم فرعال اا تفاخل |



 تفنن
 قفرك غعاشلا لاق كالنالل طعب ارونلااذهو سلطالا س,لباتاطلسمد[ىبدسج بارت
 أرووظلاءانعم فرعأنا هوقو ىلمالا ليما ةدحلاو بيغلا ف ةنونكسلاةيدحالاةيوولاوه
 انايزالابتاذاسعترووظلا كلذ قمم ,31كلذب لصاحلااليملا كلاذاعت ىلع بترتملا
 فول اروبزا مادخةلدرا اش ىدي ديرو ف كم هدوحو نبع ةٌعءاعنالا دو والعب
 : أ انسخ ل ءلااولمم هدو وزوك دعى !ىأر ولو (ىنعملا) يانفىدرك
 ايتعاءدعرايغالل و نول هدوو روكي ف الىلاعتهلانجو هلاك
 ىذلا لاذ(مكلا) متو وبدر مارا «داوطإ «تيمهرت ةدداكلاو قودي
 (هنادوخف) مهسفنا نع نييئاغ (دلدونعإ) ادب 1(هثي بدلا نم خاشلااوأر (شدتدد)
 .ةايلوالازءانالاءالؤهر (ىنملا)اويرش( ددزإار مج (ىكتس) زوكلا ىلع( وب بري)تيناسجاك
 ءانغلا لماك مهفينانالا نمرثأ 3 نينانمتاىف ماو دلا ىل عامي ءرذىأ اناث ةلحدللا نماوأرنيذلا
 اودجو«انفلاورسكسلا مهل نيعن الث مدما اره مهدوجو زوكى عاورشمتا بح ىف نيج أهلا

 سوبر تريغز ىأ لف ىو ثمرها: دحولار حب نمدو> ولا نان نوكيأل فيو“ ل
 | ةتريغو هتمه نمهدوجوزوك ىلع برض نما( ىنعملا) بم دشرتلماكه .ازوب-نبا

 اىمردصملاني-كشي : ىسع :كشنا ىلع رك أراسهراكنا نمزوك-اااذه كاىرشلاارهع
 بركلاردكنا(ىنلا) م هنعكما بِك نارج .رددص ههتعرانوزا باهتسك مط
 اذاىأ ةصعل_ علقناا زههراكنان بانا «ةاناتسنعأو نري او بهذي هثمءاملابهلا نمو
 نافعا ار لقدلاءامهئمل وزيالو بصحتلةنناتقتل' لت انس ل دبنب موهوملا لدور ترسسك
 ةبترالسرو:د-ولار مح و نرسم .وتاهزخلآ,قاَوَداإلاَناعذالاو ناعالاةعصدل لسع لب

 نأ« دوار ىرزج لدع « اتعو تس هةرب محور جوزج »ف ىومارو هءاور شوك ءأا
 ةيؤر نكس لاطعاو صقرلابندبلا«ازجا عج ىآ بوكلاءزج زج نوكي و (ىعملا) يلام
 نوكلاو ةكرخلا ىف هتافس فصتترصلاةذمل لا ةرطغلا ناللاحرحلا لثعال لاح أ ءذه
 هتف هده ن موارط ضالاو ةكرخلا نع ةءطقئمو بارغلا,ةطلت ةيئزجيزطت ل لاو
 ا نمو ىنادنالا دوججولا بوتس !نمو شاملا ل ةءقزحلا لمعلا, دارأف لا <هدنع
 ٍبحاسو صقرر قوالوّصء لك ىنأ هام أ ىأ هدوجو بو<كلا.سلارسك اذان ”افعأ
 با هتسلام نيردادبب وبس إل وشم رذاغ لاما اذه نع قا لدءلإ
 الاو "اشغل ىأ ل اخسا هذه فو (ىنعملا) باو هئايلعا
 بالة ديعب ةذام نم قأىنارعالا ناف باوصااي مل ءأهللاو ا:سح
 رددوح» كوم راثأاذهلو كوللاوتاذاررلاءالانوكمال ىنعملا اذه مهفرهلاح نسف“
 من) باب (تد) /نيلمت: ادأ(نوح) هد تزابهتاكت زتركسريو دانك تراب فز ىعم



 (تركف) حانج (ري) ةرفغبشن (دنثك تزا)ئشلا برضو هو كدز نمش ثم( فن
 |روبطل 'ناطلراطملايلاءازلب كنولعع (دةنكز ابهش) نايبلل(ك )ب رشإ (ر) كرك 5
 انركفإ ررعضا كل هنو تما ىلا باب ق نال (ىعلا)

 ينبع /علاةرو هلالاع نمريدعب وركسذلاو هلا انيعرماب «رلاو جيو با
 هكنازو ناكودول لك تركفرب 9 ىء هدو مهم 0

 | فاكأاريسكي لكن اذ يبكر ف صو (دولآ لك ) راسم (دش) م نانوح دلك ارم ىراوخ لك
 لك) نال (هكنازإ ليغتلا ةيمهعلافاكلارسكم (نارك ) ثول اوهدول آو نيطلا ةيمحتلا
 (نائوحإ) نبطلاو بارتلاراص (دشرك ) باطخلاةادأءانلا مذا اثر بارغلا لك (ىراوخ

 لك 1كنالناربطلا ىلءردةتالال.هثو نيطلا ثْوا مراسل
 أ افا نراروحرتك تشوكو تسكن نان» ىم اذ ازبخثل نيطااو بارتلارا سو بارتلا
 نبذه نم لكيبط لسالا ىف! معىذغتتناذللا لو لزمخ ( (نملل] «ةيمز ردا لرمحع

 نم لكو ل بمب سمسا ىلا سما ىف ىلع ارث أن ن
 اذها تنأ ن كلو ءاوهعتنت اووضرالا, اووضرالا لا دل ا اينكسص بارثلا نم . لص ىذلا نملك

 اف وايدو دلك كلك كول جف عوملاالوعبشلا كلديشيال

 أ قوم ردصلا نيضوم 0
 : وا ىراد مم وءايلاو باطن المل مضي تيل ءادا(نوح) ع ىدش ويد
 اناعب_ثنوكتللا ان (ىنلا) هيمشتل اةادأ (وج) باطخلا ةاداىدش لاو ىراوبدفو
 لجرالىأإ, قطن قو ثاربخالهجر وعما طئاح لم وك: ةع .ةغيحىأ | نوكت
 اءباغنو بوطرلاك ثم لوزن عوحت ان كلنا لاذو ةريخالوهل

 ,وطرلا يلم تبلغ ت تت .ثداو كنران نمر طاخرسكتو جاز قيضنوكست :ةكغامدل
 اء اشمو موناا نءاموا دم ةعاطاا ىلع كل ةردقال داماك ازلاوةرثرعسو

 ىلإ م ىك شوخ ناريش»ارردىك توج لكس .مدركي دورأد رم ىد
 قيره ىفنوكت|ا نيحبملا نيه طا نيذذو نم ص الخلا كلر دب / نان الكرخ انةووة فت ةميح
 ًارالسزا دا لرثك م نادم زج دوخر اكد اتا 1 ىما ذهايق تح نوكت ىلاعت هللا دسأ
 ول و ا ينال( ,ىعلا) يتاودقسا

 شارل ةمولملاعةماولاب رام الا لفن ماك ل ديل ةضايرلا عب 0 كلفع عتب ى
 0 «٠ دود شكر سد شرس نوح السكن از إو ىودم 0
 و را سنتا ىنعملا) ا) هي درد رش ىراكشو



 6 ديسسر تاودتاو مارد دبات دبش قيقا ”قاوفار برع دا 9 ىوشم تلعامأ مؤلم ىلع
 سو ةلودلا كلتلو ىلاءلابابلا الالى تح ناش ل!بعسردتالبىبرعلا كلاذنا (ىنملا)
 ياكل نلف( ىعلا] يدار جكاوفن بح اثناسحاماهتفك ثباكحرد ل ىو

 .ةسالانمدخو ظفبشف هلن

 1 !1لجرلا لوقيام لك (ىنلا)

 (ىعلا] «دبدمد شيوخ تازادب ارفف ىونو ههدار شفا دركمرك جوت هيفاع عير
 لمأ د عنك النا ولعا اىشاعلا نب نإ ىأ اعيجر فلا تايه

 هتاوصأن |نمو ةفيرطلا مولع  هلكسي رشلا ىوشكلانا .اكح ناك لا مولع اهعيبج قشعلا

 0 3 ىراثم حورلا غامداهنءرطعتيذ ةحعارروظب و قأةذب رشا هتاملكو ةغيطالا
 1ىىن_ثاغلا لغبناو (ىنعلا] هب نيم ! كوب سكس تفك ا ادبآونيدىومدزادرغك

 |رهاظلا ىف ىرب نيلاو نيدلاب هول -< «ذوح نادل ةخارلءلومللا الا ذ ارفكىرعاظلا
 ديثحلا لوقكو أش مظءأ اقام 4 فلولا ١ انرساديحوتزب وأتلارابتعابوارغك
 نظلاوك ثا قلعتملا «ءالكم أرنا أ روصتمل, نيسح لوذكو هللا ىوس تب ىف سدل
 نم ظحالا الب ظنالارابثء اني عالا ترح ىذلاروعتكملابهدارمسيلو .ةلامشار
 ق.يةحلادوسفللا م هااباردارأ مات نيغبلاّ ع اعاتْلَغأ فرظبلا تقفح اذا ىتلا ممتاسطش
 قلة د_-ورتسرفكانمو ةمدحلا دضرانزلا دع نمودرضلا ىنارصتلاىأ اسرتلا نمو

 ىوكر بت بج هوت سر ذك هه و ىوكن رد فا -زورانزو تن (تيبإلاولاةو تارثكسلا نع
 نانا موت مذخ دهم ين رازدووثدحو تسان حر وظمامبا تء(هعطق] بيحأو
 ازيب ت كى زا مالسازو تيتسرب تب رد يداك ىجسنادبوب رت دح سباك ىجنا دبل
 اه تداعز رذكي يكرم تدابعو تدابعاب ت داع عنج ددرك كم ٠ رادددش وي ةسرفكا .

 ! صالخ ه مديدديرهت ضرغ يناس
 2 .نكستس م را ذكي سومانو هعمسوابر و سوءأن !رتايعم_هدشا
 نباناع قالحلا د_>اولا رمق اذماا بؤ تالراكدالا نه ,ءلودعلا كلالا ىلع

 أن[ ف اص ل ءاهه تةسامم ىق د هرمز رك ركل ف ىم نال مءردسب اع قاشما اذن اويالا

 ةبسراقلا ىازلا نركسر فاك مخ( زك“ الاي فيلا( فك) ع تتساراارعرف
 ءاقزئاف (تسئماغإ : ةدحولل ق دص ى ءايلاو نم ىنعمب (زك) عرمالا "رمت ىتلا



 هلا
 | ةلامرهاظلا بسع ع رشا املا تاماكل ارك فكنمو قداسلا قشاعلارعلايدارأو

 35 ذلا كلان فاصل لسالاق د صاارخت ن رهط جوعالادب زلا( ىلا ] فارغتسالا |
 ةذازدعلا غام دل ىطعي ونملاروعوعالا الكذلا نب زيولاولا ىلا هلا بلغل ا ىنعي ركعلا
 بامانش دوحه و ناد فو وفا مار سدكا ف وشم نشل! ةيئرل لو هولا تدرأ اف
 أ قوةرنفاص شاملا مالكوهوج وعالا دبزلا كاذنالعا(ىنهلا) ي«تادووشعم
 ,د_سل نكسلا سم مجثلاو ب .!1ناك ولو قوث»ا :بسك هالعاولوبقمو قثال
 شوخ « وابول_طمانمانشدن ا هدك ودم اذيذلاول- ىنثاعالىأي قوشعاا وبلا
 الاذ(ىنعملا) بورحلا قو ثدملا ىلا عج ار ريع ةنيعشوملا ف( دا) وابو © ضراعر مز
 اطل قو ثعمو هوب صراع ل جالرا د قوما بوبا ولام يوه ىذا بسلاو خلا
 ىركى ام يساردامزك دي وكم رك »ب ىونشم ناذهالاذيذل ىأ نكساو هناك لوانس>
 ,ىرزك)ادنلاءادا( ىإ) مع .!ءانعمةيردصلل ءايلا(ىت-ار)ىرمم انعم ملف ثرنلا مفي( دبامغ)ج وعأ(زك )حلاو ذاعشب داو (دي ركبرك )4 دارا انتءارك

 لشي ناو (ىنعملا)نيز( ىسارآ ]يفت رف ا
 نأ ...لا ثني زنا ثلفطل امج رعاااكمين سيرا ورشمرغخ

 لش ار ونيف ةبحلآو ىشعلا دوجوبال اروظب الداهال لمع نان ل دالا طرت طق تب
 رويدهاشي ىذلام لام 1: ره لا دمت« سل هنك كرون سل عملا لغسعا ناك لور 3
 نا.اكرمفاإأ نثعلات الك تناك يللا قع روك نعل رو ىمملالا لامخا
 ناكف ينو دوش وو ماعلا مالك مه الك وس زي مهن انءالغماارثك 1ىلار ظمأ لذاعلا

 تان ديد مط «ىرب كلان لكمشرار كرا ف ىم النهلوبقمو هذ قشاعلا نءرد
 انهم بطاخم درذ.ع راض لذ (كريحت) زيللا (تان) كرر
 صغ(ىرمك) ك1 :نمع شوملا ىف طرشلااةادأ( رك )قتلا ةادا(هن) أ مكر
 ناكولوزيملاةذل ًبالوركلا:4كيتأب هتسسصسنارمم لا لكشركسلا نم تزبخ تا(ىدلا)

 هلاك تاوانتاذافتن رمشدلا صابلي سل مركسسل ال هدوجو .ءلااذلك اًرمسخة
 او قو ذفارك نم توست! ال ركسا!ةذل ني ئيزمخ اهنا ةظحالمب
 ةبلا نعردص هنالئوللا اياكح نمثل لصيف دب ريشباازيسخ عطا نم قوذمالو ةبححلا
 لفعللا يياغلاتاماكتاو عازل مناخ جاك لاما اذهان بلقلاقءامسو حورلا
 ىاراز ادله و نونبر ىمؤمدبأس رك ل ىع الثم ءرارسأ هللا سّدق لوغ يف قرا

 .ناكتنا



 ع .انهنانإل ىوتلم هدب راع رو وعم درسكيو رانلا قمعشبو نزلا لاذ
 / نالئثولا شمن بهذلا ىسعقميالكح (ىفلا) «ترهارو تنام تروص تاز هلو
 |عور ورش مريةامالك كأرا .اذافراملا اذك ا وب رط لول_!ةمااقو:دابهال ةهئامةروصلا
 ةدئفالا لع طنا ةدقولا تار ناذ نمش ف ىد .ىتااههفانم ىلارطتو تروس نعى"
 أوذسي ون رشبلا ريف نم اخف راكشاالاناثوأ شوفت ليزنو قرف نشملاراثالعش رهظأ
 مك دحأ بروكسل بره هاو ربك الا نصا !ىهسفنل ا ىاواصم ىلع صل لنا بعذلاك
 سانلار علا نم علب أمشالو الارانب .دوكلارو علا نمهسفن يصل رانلاب بهذا
 رانو ثايلحن رون. ىوسلا شوقتاو# نب !ءاكلا اورافاذا ُهضذل او بهذلاند امك نداعم
 هلكنرتحألابط> كولا ككولو مهرابغ رمل ثووهدا :-اذضلو ممولف بهذا ذاب تايالملا
 بهنتاذ(ىنملا) م تسنيراعرز شن رعشم غن ثدشلا ,ردا دش رز تاذإل ىم نكلو
 لمح هنالثيراع .هذْلات اذ ىلع نثولا شا رنة نكلو داع قدح الل خدمال ابر ءاطع سلا
 ةادعتسالا ةروصأ ا تركرانلا ف بعل مشوا ذاع بهذا !تاذرشيال وللا عئسم»
 ىقلأ ا ذانةبراع ىو لا شون نم هبلف ىلء شنان لكرم.فدح الزخ دمالىفاب رءاط« قوذلا

 اه ممرمالا ناكأملو هللا خايعا وذ لشالالاورولزالا ىفكناكنالازتا
 أ

 ا زرضلاناكتكلا مذنللجالو رض دصخت آو هيلع رك عراف معالم
 تكن |مالعفانم ىف منار شتا نزل ل يول شغف لسح ال

 ىادصرو هرزوءار ىعاك ون كيكر عوق ىمان لوموا ديس لوي
 ءايلا نوكس وقاكلا م (ىكيك)زجالءانعبر تزول ء(رع) « ذورراالا

 ىلعطسب ئذوهو ىذا ةمرعلاب ماكاو( ىبلك] اذكر دوا .الاو ثوغربلا
 رغم الو عيضنال(رانكم) ةضر 11 !ىه (سكم) قرت اله انعم (زوم) هبا باع سول ضرالا
 ضوه لك ثوس نمر اطا:قرختالتوغربلجالا ذهاب (ىنعلا) موبلاو رايلاو# (زور)
 لجالاروشساراهن كرت الو داعم اغرسكم اظفال فلات مالك لسجالىأ راهن كرغتال
 ك0 ناو رفأ لب ضوعبااكوه ضرتعم ثوم
 ةسقلانمدوصةملاوهو باقلاك ةسهللاو تااتلأك ةصا لاه انعم نم خو قااكح

 رك عمرو راد روض ورورد قاجنوج قسرا
 | نب ىعم (ىاسع) نيلعتادأ(ن رت فسو وهو باطلة

 مهلا سمن ىلا عمار رعصتت شرود ب
 نأ تدرأ نانهنصلادباع تنأرو روسلا قد _عافنتو قتلنا (ين ا رظنا



 جل

 ٠ باطحامهرمهجاعدرموط ىو يناارظناوةرو هلا كرئاالعو قمل دباعتوكن
 ايحاحا لا يسللابو#تءال-رشنكن ااذ هاب( ىنهما) جي برعا وال ءاوخو دنهءاوخ

 ىرم ةءزمظرابتعالاواولرابتعاالةر وهلا نانا رعزأ اك وأ اردن قيفرلاناك ولو
 شخ فرظتتالا ىعلا) م واكنهاردو مزعرشاركس هوا كنررشاو شقنرداركتمو
 ىوت مد دقر نزع قرظناو لال تيبلاف» ىلا عمجاررمم شوا نا ىلع هنولو

 :هامهراتسهاسرك
 .كنراشم(كلن ها مهزا دوسأ ىع# (تسفايس) طرشلا
 عجارربمتنيشلاو شسالاوه دينو ) 0 (ونر ظفلو ةيراغلاةادأ
 أوه كلهتففاوةسه- نم ن كسا دوسأ قيفرلا ناكر قلو (ىنما) عدا ىنعم(تاوخإ) ءارم ىلا
 .ىف كرام ىنعملاةهح نمعنأ اهعدا مزعلا. كل عم لرتشمو دصةلاب كلت راغم

  ثيشنفىفاذلا بلا ىلا كل سوي هنان تارا ابعوهملاغلأو تروس ىلا تغتلتالوةبوطلا نسحو

 امهريفاهملاولالدسالا ل جاليفابملاو روص !تالزوصلا الرناو «دقراغمرتغالو ام ذأب

 ىلعلالدتسالاوراؤنالا حئاوفماهنسا لجالف تالإكيلل طئاسولاو تافصلاوءاصمالا لالمل
 | ىقانالا ىلع ىسفنالا سابا تاءاك ل اروصن تاكو اش بابرأ تالا متعتو رارسالا
 لال انالوم ىفابرلا بلا ضِيفُمتالناعذالا/ اهمهتالكلاع لمح اولاةزالملاتانآدهاشيو
 م رسوأب قدام اعرتظرسم» هرزر رز دج فك تلاع ناؤب ونش لوقي ىورلا نيالا
 قاما ركف ل ثم بيترنربغ نم ةرسكما موي ةزتلاسييَْس تليق اكمل ءذه (ىنعلل
 تسدولزانوحدرأ دررسإل ىونثم نك ةمقتسم ى ندملا ثيح نمو أر الو لرب نم
 (تدوب) لع ذأ (نرح)اسأرئلسمت ال( مرادنرس) يري وح تسدودباب درادلاب هس
 ىعم( شي وخ)دبالاعم (دباإ) ارخآىأالحرشلسمتال (درادلا] ةمدقم (شيبإ تنك

 لزالا لم ل ها عركلما شاىأ اسأر كلمت الةءاك لا ءذه
 قاحر مالكىعناىف ىهو نادل! نابعالا ةبئرم نءاجنالءاهتنا هلو4ءادش ا الىذفاوهلزالاو
 الا عم اينو كم اارخآكهتالةءاكحلا ءزهوءادتا اهل نوكيىت+
 ولالا قشملا ةلساوب هز رنا فن رشلا ىوتثملا ناب اراه 21« !مناكسيلوم اداه ىذلا

 نرامستياغالو ةءادبالو هلا الىذلا زا بع اطوب رم ءركل دير قش الار ,كسنو
 ادا نعورس لبا نس دق .اك,ل تاغنصملارئالا اري اغمارا :اذهأو دبالل مملح ىوف ىفءدبالا

 تسرسبهمدازاءراظر هت تح دبإط ىم هئاهتاو مانت اتاانبش] ذو
 اشيأو لجراشرأو سأرأشبأ هنمةرطق لك هال لثموه ل (ىنعما ز«تاودو#

 نم همكرتو رشلا نال نم هرو د ثيح نءىأ هلزجرالو ةسأرالىأ نيثالا كاذالبأ
 لأ لاقةءاغالبر جى نعلاوةةيةللاثيحب .نمر*!عنالاو ءادشال دو دحملاغلالاو فور قورحلا

 اذ



 ظذال ل باسقم ا ىعل ا اودارألام مجاف ىلاعت هللا ثا مئاق مدت ىن« موه ىهلالا مالكتلانا مهاوق
 مان ةفسوهامناو هللاتاذرمغ ىرخأ ثاذنب سيل نلاسعت هللا مالكنااودارأ امغغاو ضرع نال
 ةتكئالم عما غئلارجدقلا همالكمماكستم ىلاعت هنا لص اوالسأ هنا نع لفت الهئلا تاب
 مهموفأدقو مهتاغل فالستخا ىلع تاناكو ىفاعم مهسوغن ىف اضف هئايلوأ ةداغو هئاسنأو
 لهدا دمت _.-أو مهدرت ةوفبسح ىلعهنم كل ذاومانف ميدقلا هلع ق وهام ىلامتهدارأ ام
 ناىونثلا مولسعتبلاطلاب ىرح الاناماسهلا"ابلوالا فو ابحو ءايبن لاو ةكسئالملا ف ىعسف
 مرسين انستن هنالاغلطل "رسوب ونعم ةصخ ام لكن بلطي لب هص هقرو هنفارظمال
 (ىممل) ب نيب ضوخ نبات ساوام لامست و نيه تن تياكس نياهف شام اف ىوتشم لو
 |رظنلا نعماو انس حظنا كلاسو انلاجنييحو دقت ىهزل ةاك- تسيل ده نأ ءبنتعصا
 وسلا تال نعلا) عدوي .دوبزل ديال وكام تاج ره ودوبرفابوزل قوس كنازإل ىو
 ركذنال دنع نوكيىشالا لاذ لكرافأ عد :رابعاسرلاو ركلاى نوكي

 'نم مرح دف فرسف[هيعنو | وهاجوا اوتو أتي
 ذرب سفت تالق اشعل ادو مشل بابرالح دم سابنالا ذه لو ىنوتت!ءاوهدكسلا .أو ءا

 (قداما) هريغو ثعبلاب مه دعوت ا ىأ ذب ردصملم (نو دعوتامتا ) تايرا ةروستبآلا
 ح(لبحلا تاذءامسااو) ةلاحمالا مئاول) بادحلادعب*ازألا (نيلاناو) قداسدعول
 ةكملهأ ا (مكننا) لمرلا ىف قرطلاك ةللخا ىف قرطلا ةب اص ىأ قرطو ةذي رطك ةدح
 /(نفؤي)ةناهكرصرعش ,هاكسحرح اسر عاش لبق( فادخم لوف ىفل) نارغل او ىجل أش
 هارلع ف ةيادهل ان فرس (ننأنم) +نامبالا نع ىأ تارقلاو ىنلا نع (هنع) فرمعي
 أ نحو رع ن دف اذلوق نع نوفرصنمةقيةخلا ىف نيركتما نا لوي هلك نلالج ىهتنا ىلاعتا
 نوفررصم قيفوتلا نوغذا م نحضو تاضلاخلاو تاضارت الا مهلاوذأ نعو ناطا-نةقوزوك

 لا ىرلمل 0
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 0 ترف نارتما (ىنهللا) ةحوزلا ىه (ثر)ىنارعالاوهوعجوزلاىنهمةئتلانيشلا

 انسوركاللان انا عزوكسلا*ام نمو امهتة هىأ عمطلاو سلا .وز نمو لمءلار وكن ما
 ناركشمىفام ل عمطلاو رسغنل !ىأ ناذهويؤملا ن 5

 : دح اوان اذن اسن الا ناك انو ىلا هللا لءلكوتمىفارؤ ى ماعم

 ىمل اف باوحلاولا ليل جرت نط داعأو وردا سنتر ديف

 هيا( مك هوك ارك كازو تساخ هحزاراكلا لسانوتك اونثبإط
 دحاوانا:هثوكعمناسنالا ا اوهور مل ىأماقسن-ىأ نءرظكتالا لسأ نآلا كلنيبأ

 اج كلا نال اونا تلاع الانا ونئا وما ةناملكلا فنا لع
 ءامالاروظلاعلاومدآو تاغصلاو*ا هس الِإَةّسيَرم هزل نمو تاذللا :رملكلابدارأو

 | نوكلو تافصلا«ام- أتامالتخخ ارانان منا لنالأ دوم رهإانلا تانالتخالاو ثاغملاو

 سفنلا لست ىتح عازتلا نع !هوااس نا لب ناولذ الت مصل«! مار هظءسغالاو رثعلا

 لسأ نم عورذلا نادح أ لامدنا لوغي هرشة' انستا ملاعب ةئثمألا ىلا ةرامالا
 ناقولخلل اناوخ :ىانمىنارونلاو ىفناطظلاو رازفالاوريكنالا:لكن .ءازجالاو

 قئاغحلا ةقيقح تدغ 0 رزجراتآلاو

 دوحولاازجاو راد أ ةثالث از الاو ىنعملاو رابتتع الا بسعحا

 داتا تلال اداشاو مولا داتا يناثلا دامتاو دوو ءاتالزالا ااو يم انل"زجاو

 ىقئدو هلا سيلف دو ولا ىفاثىف امتع عضولاو نهذللا فن اكولو حراما دو>ولاو ةيهاملا
 ىرتشم لاغاذواو :ةل ناعم ةيئرحلار :اك-لا قئالطاو صوصق اهنايئاربمشئزح

 اوبك لكىوجي ه لكتب اعؤزج لررج ل
 أرتحو هشبل ىأ لكم "از الا ة بكس يلكلا 0

 ىو السلك“ يدوب نزلا ولا ازعربا رايس ل“ و ءزج ناروك- ذم
 اةداطا (ىنعلا) مدور بلب "زج ىرخلا ب « دوبل ف طل رح ةزيستقاعا وو

 5-2 ىرمقلاثو هردتلاو ضرفلا ثبح نمل سس درو ةقاطل زجر ابتعالا بصي

 ثوم



 افك ازجأ تبا راسو لك هل ض رفا جب أ ولان لجأ سوني لولا وص

 دسيشلا يس رتاج "اهمال زجلاو ةيهولا |

 .هناو ناوهو بسلا دوحو هنوك امه دح[نارابتعادوح وا ىويثةلا انيدلا

 الور دوو لب مكحالو ب ذالو م .رالو مساالو تعالو ةفصالو بيك ئالوهيف ةرثكس ال

 دوجولا وو تاموه: .ارئاسنب امامنا الودلا دشن دوك

 ىضتعي وهورر تا ىلاىفاذ ليم 1نلانئسهتلا ايثال طرشالويث طرشالؤالملابوخأم
 ةامدعرع اظووذفرعانأتدب> افايفخت زنك تاكىضتقم . ىلع ةبدم ىعسنا ذهو رهاظلا
 ةيلرع ع ةرابملالمل انة ملغ ا .رئاسو

 0 رهن او يولاطمرمغ لم وطنتلاوا دحتاو فنان
 ابتاغتشاولو (ىنعملا ) يافا موف اراكنت ه باوحو لاكشأ ١

 اة اروقا دارنا مل قرع اءامإشاطعلا !ىطعأ نآردنأ تم ب باوملاو

 قوشاو ةرذسالاو عملا ال لستالب ف دكلايد دون نر تيتو لاكش الا دوكبال

 (ونلل) م جردلا حاتم ربصلا نك
 هكريفريسماو هللالهأ ىلءركشت الذ ةذغاو جا رولا

 امحالا عموه لب فةوتل ا دروعرم هلا نا

 (اتسا) ماشا ولدروكو ريش
 ةدسافلارط اوم اوركسشلا ىهو, 0

 باقل اوهو دعس (1هلد) شحولارابج(روكو ]عسب ل ريم نزو ىلع (ريش) ةيئاطبسلا
 سوا سولار : دسامل ارادسسعفالا نما هاب مج (ىدملا) دسآملاوت

 يي اي مو و
 الو علا تالاح قو ذيالكوسلار اع فظا الئالاسلا نا ما دامو تاياغو مجأ

 م تسرك ف دزفددبراو هك داز .رررماهاو درباهاق> اوي ىمةيسدقلا مهئالكم وذي
 ةلمسلا"ارلا نوكسر ةيسرافلا فاكلا عتب تسرك :دابز(فوزخ) الكمحلا(نديراوخ)

 ىذا نانءاود لكس أر ة_.4-ادرو هنال ةسيئرَو دالا ىلع ءاستحالا عاوبأ (ىتعلا) برجلا



 كمان اللام اةرسالراغالا نع هلع ظذالئذلا كلا لاو ةدئافءاولل ىريال ىتسال
 7 قس اريل 9-8 ىء بيسرردسلاهافكلءانغحالاو برعلل ةدايزإ

 راطتاو محا ةبشالر لشيخ مانيب“ اودهلا لأ ءامحالا نأ (ىنللا] جيس تتاح زنك
 كفو !لاعفالا نمالءاضع أو :دساغلاراكفالا نملبلتفصىأ كل حور ذم

 ك١ ٠ راو تركوشاهفكن ابان ىج ةزنحورلا ىطسبءامت>الانات ةسمقتاةذغالا
 مأ ل عف(ود) لوذلا ىهو نفك عج (اهتفك) راش مسا (نبا |« رار وكن متسزاسرززا
 بهذا! نم( رززا) تح ([) ماكلارخاوأ طن هببشتءادأ ( راو) نذالاىه (شوك)
 ةيملالافراعملا ىعولاونالا»نولالءاق نك (ىعلا) ةفلح (راوشزك)اونط ها( تمزا-)
 عئطصأأثا تح نذالا لماء اهررتأ و لبق اوثررف ىلا تاكنلا هذهل ا اهتكم طن ىلو

 ةقلح كلوبق مس ىدها بح رارسسالا لوبغل دعت_ءاوعسا ىأ بهذ نم ةقلح كل ]هاو
 اهلثملا .ةيتحلا بارالالا قيلتال د ذالا ف بهذا ةملكالوبشم تركت ىف لء بهذ

 د) « ىوشرابرئانرءامات ه ىو رزممشوكردءةلح ف ىوتم ةغب رطلا لي مكس دع
 (ركدت) بلا ةرامتسالا و ىلع هيدارأ_رمتآاوهو ءان فنخم (هم) ثذأ ىف (شوك

 هتيفسترابتعاب ةيالولارقو» لعاملاو غابوا أر كوز ءمهلوطيدارأ هناك مثاسلا
 (ىوش) كلا! هلوبقن مة انكدشرملا نذأ ىف هما ىأ هه شوكر د ءةلح هوي دارأو كلالسال
 بربحلا نذأق نوكست (ىمملا) تنأ بهذ ىأ ىور مه ةنانثلاو تنأ نوكست ىنعمب ىوالا

 ىرشركسحرز ءءفوش ندرأ ناو !ملمولمثوك, اور ملة بن رم قلت ى-ةفلح عئاصلا
 دبر اصمالكراؤنالا سمتغتتنأ اذكى أ هروئبلاعلا بصب ىذلاءاملارقوهو ةقيقملا
 تنأ نوكست ى تح: دحولارس نع مهل كاوغبالعلا تاجر دولعتو سانلا دا ثرا لال يمكستلا

 | سيقغباكفراصملا ىرار :لنم نو هتغي بور خم نذأ ىف ةغلكمماوبق مهم ناذ ىف كامالكرأ

 تحرز عترتاءاطلا ناولأ عاوبأب مهحراوجراهززاو مهاوفراتأ نوفي هيف رمغلا نمرصتلا
 لقعلان ذأ ىلع زصمتل ها ىوسراكفا لبا نمعفرا لام لك ىلعا دهايفرممتلاو اب رثئاولعأ
 قانآلا ف بيب عرش سفنالا ماقريت ىأ نمراكن لال أت االو ةدحولارارسأ ابي عمدتو
 عقساالؤأ (ىنملا) يفلا ازا دنناب فلتةمو فانخع اش كوتش الواط ىوتشم لاه
 ْ 0 ءال_:خالاىأ فل: نولخلا يأ ىلا نا معاوا مل ءانهنىتلا تاكتنلا

 داهشاالاع نم ىأ فلالا ىلاءابلا نم حاورالا

 ليزاهج رك « تسيكشو روش فا فررحر دإو ىونشم ةعطغملا فورا فا
 ريغ نلثو طالتخاوج ومتىأروش ةفلتخما بورحلا يف (ىنما) «تسيكيارسز ور
 ادغمائبْس ىأادحاو ل-جرلا ىلا سأر لا نم :رخآه جو نماوب اكسصولو رخآلا فرملل اشم



 ةطقتلام_ميف لسالانان ةقلملا ةهجن م مهداحتاو تايسعلاوةعاطلا ةهح نم مهن
 دو راطبو دضو ركب راق ىر ةدحولا ناب رسكف ورحلا بنا دادعا عيسج ىفةنراس

 نمو لزه هجو نمو دهم هجو نمو دضدجو نم(ىهملا) يدحىو راب او لزهور ب زا
 لوةعمريغاحا رم نوكت ةرانةطتلا نم ةبكرملا فورطا نم تاكرملا تاملكلا ىأدسحه حو

 لاقو بيكرتلاو ةيئكلاسنالا مهن فالتخالا اذهرهطابوال,احامالك نوكت ةراتو

 ام ناسلب ةطقتلا لاف مقرلا فوكمب | حس ىف هريس س دق فيجا مج ركملا دبع
 لاعرتلا ثدي ركل تصوم رز ازال ا

 انا تنك لال 0 ياس ذل
 امد كاجو ىلعتو ثايدسح وخل لاثالا ا برأ: ةطومتم

 تاع بسلك

 رح لوأ نأ نيرئالأ ىهسإ ىلع د - ثلا

 'دبغنم فيثكم سجاناو يدل 0 الاف نوجوال
 أب ةطقنلاث با ان ىمكح كامكح نوكي نيكو كوك أنبأ نموشلام .ىلنبأنخ
 فرحالا تاقرفتم عبجنأ كلذو فاصوأ نم فسو ىنبتامورزيقو نام دوو
 اهلسأ اناني و ىم ىلا ةلداحلا ذمودا دعتل نأ نة دحاولا قو اهئامجو .!ءاكتلاو

 فرحالا عيجو ظن ليقف ىنولقعت نأ تدرأ اذان ةيهلا ةمكح بورت مدربا

  عو مجم ل هن لب عومجلا كلذ نيعىسشنو ىسغن نيع هعومص# ةطقت فوت تاماكلاو
 ولف ةطغنا الا متم ةثالث الو نين الو دح اوالو مهالو تنأ الرب للعين« ا

 لك تريصبأو عوسأ ملكت عمسو دج أ ملك دجستو عاام لكت ل
 تبالامت دوش الفرن اذه عصف عوذولاب ىف ىف تلقام يفرج جالدق لاقوب ايلا (مباجأ

 : ملا رش والامام 3

 رأو م جايز رسكتيف ثلا اءرسو دةعر لج نه فورا قام لكدج أيدل:
 نمدشنأوا يذلا ولف ىلام اهنم ى د حمة ىسةنريغ للان نم ثياب العجم أ
 تيلطامو ةطقنلا نمالا ةطقتلا تبل حام ذئنبق- اهبابنمرا لا تاخد سنت يه ىئلا ىلا



 فرم او ةقثلا سة دحولارس تاع اذان ى تا اذ انهم :كناىنعملا اذهىف رخل !مماولامالا

 فلالا ف ترهظةذس لكو قلما اهناعم لعبا ىناحلا .'هجر خام اهتس فورم نا معان
 ةلهشم نونلاو فاكسلا نم ال ولا وروما لع نك قيرملاقايؤ هاا
 ىقاتو ةدحوالر ساروالا,ت دن انا دآرلارؤن مخال هللا تاك ءايبثالاو نسلالا عب ىلع

 ىفو فورا نموهوتا اوييمزعالقشما واتس ماعلا د

 نمواكوز 011 0
 | رهاظلا ثيح نمو دحالا ةريضح نابل! ثيح نءناسنالا| ذك ةدرغم ىنملاثيح
 مسالا نم ةمأ فور رم اذان. سمانا "بلقب الاجار ةلاودلا ناو: عود
 مهو ىهنافثكلا لهأ الاانا فر تعا امهلو مهسنج نم ل سر موو نوبط اخ
 8 ذالا حاورالاكسح
 : 6ك 0

 نه فورم ابلامالار لاو>الا عبجو بهات او نب ْث
 هتافسو هلامفوهلاقر هلاسو هنا ذب هللا دبعب ال ادورل قا هكَس

 لا ب ىلوت ىداهلا هه“ .ب ىنمشاذان ةداشتلا نا هئاَوالءاسالا تاءالتخا بنصم

 تافصأ اوءامءالا قايرهاظ-اذكمو
 نء* م-متراطمل لسرلا مهاعدةر طفلا 0
  نمامىل اهن لاثلضلاو للملاتروظف لضملا همحاثيح نم م_هورذنأو ىد

 2 ٍرشحلاو خزرلاف ماسالا لاوحأو اههتسانيانخارمالا ةاد
 :داهلا ءمعا ثيح

 تءاباسنولل ىوشم لاثا ذمار راموس لكشف حاورالا
 ضرملاموماينا (ىعلا] متسرفو ببزابك دهاوخرأ ضرع ك0 [ضرعزو ر
 لابن رضو لمعلا, لمتشمىأ ةعشلاو :زلا عموه ىذا : ضرعلا بملطب ربك الإ
 ىورو ماس نهر سانا بشولا هو لاما لاس ننمحا
 : .ودوسأو هوجو ضن موي) ىف امسْجم هللا ىغر سابع نبا نع
 ناك اذامتلالذلاو عدبلا ل هأهوودو نو ةعاسملاو ةئسلا



 (نروح) تمارس تشم نود . تسيبادوسدب ىود» كرحرمإلا
 || ىدتولاك ناك نم لك (ىعملا اةرالثلا ىفءايلاو جج.ةلاوه هابل فب (د) هييشتتادأ]

 أري هش بؤ ضردلا موف ناكى مالا ورثكلا داوم اوسكا ىلا«
 || لان (ييعلا فقير فوةنحلا ف ب رخ)لاةو (ءوجوذوستو هوجو ضر

 1 فرح و ىوتشم داالدحاو نح اهم عقار تودأ دنعلاو ملا 3
 (هراد) ليلعتةادأ (نوج) يبا

 (/ ( زج) بلطيال(دهاوغ)ألاذ(ما)س
 ولعل عيبمل ىدنهلادلا ةلْسسنوك ُُ 0 ريغ وعملا

 نايسعلاورفكلالمأ نان ان ليللابدارأ أو باقتلاك د هجورتس يار يةوهبلاطبال علا !
 أ « نارام دراةبدوجلت 2 آر ىوثم لفاشلاالاذو :
 (/ لمشالىادرو قر و كلءالءدوحو كو نامل (ىنملا) «رارارسأ نترات
 | بلطب و ةلوشلادريعس رلانلاكتفربغال كلوش هنالورارسالاو ده عسب رئاراس تأمل

 * يوم 4ءةرلاشوفبمةرشم امو :اهووهو راطخنالاو ناخثنالا يمر دوكياذك 3
 (] ىدفا لا ذر(ىماا) هي« تشو رهو دارو ارآ عسب هسسنسو هو تسلك انابرسمكناو ف
 ] هسحراوج ترهطأ ن “لكك أنا يجر وسدد ل لا لاسأرا نوم
 2 هللا لاممالاوة:لا لامعالا .زاشعأو
 تادهاشلا خرا 1! موي ناك أوامقوكلاو قوذفاراؤنأ

 اميركا أ زا ارو وبهوحو ) ىوف-ىلءنانرب سي ناثيم
 ' |نيدالىذلا لو كابر نب دلالهأ نسوسلاودرولا,دارأو ةرخآلا ماهر اهلا, وانا

 ارخ دهارخ نازغ ىم»راخط ىوثم لوغيا اردو
 اطيب هلل عال ىذفادو>ولا ىأ 4 ىنعمالىذلادل ارا(
 ءرهودرولا نان ىف ناذو هبت علض

 كا ,ا)راع(كنو )نا ات#بلا برص ىو ىذا الاذن (تآوح)ا

 .ناىتح (ىنعملا) نان اكلا لاذ (نآ) نول (كنر) تناىرالوتح (ىيسا) نارا

 8 كلاذ نولئرتالى نامزلا في رخىأ اذسهرامو بيعو نا بلا لاذ نسح ىطغي نامزلا

 |فراعلا ل٠:اليت> مم ربع نوطغب نالذلا الهأىأ الوشلا 1 ,ةحاةوراعالو نابل

 تءدراج ران رار سد طب ىوذركدملاةرمسإ .!!نمدو درملا ند ة.: أها ةرومولا| تحترر نا
0 

 عب رالو كا ةبنرج وف ىذالا,:دلا تاز( ىلا يتناك ز ترقارر لن سدباسغ



 |. 5 ملا هذهىؤنال ةاخوا
 تور وطنو راصمالاراءأر قاروأر هظنال فب 7 تكلا ازال

 وانا اذهلو ازبخلا م
3 

 3 00 :اط-ثلا ىوشلا هنءلو زئالهنث ابفعأ
 مهتابخاورهظي وورلخ ديل نوعسي فانالا ندبلا نا دبالا رك أنوكلو نادبالا اوس
 اةبسانمممييداعمو هئمنورغب مهئاذلخوايدنالا عيان

 اقم 1 004 هليل
 نسحأ («) دحاو (لي) رظن(يد) الاردتساءادأ( رخل (نازخ) لعب (مئاد)
 (ىهلا)ابندلا "الع يور نم نسح ا ىأن ايه ع قلبخ نديدزا هري دقت (ناسهح ديدرا]
 , / | لءاك اقولا زال ةسرررطاو دو>ولا مرك ظامم

 سانلا نوذرهب ادابعهف نا ثيدحلا ىف رود عمرعَصلسآ ءوامور بةناناينالا ناز ىف
 نءنس> ًاروك ذا ادرغلاد> اولا اذهأ ا

 رئاسلامولعم ساو ليسغتلا ىلع .مركلا هس مولعم ركن نال املا اذه هاا ةثر 7
 لاناذهراعشالو ليسغتلا هو ىلءاهارب وهو لامحالا و ىلع هراصٌمأ نوري مجنالءافرعلا
 م تسهم وزج كفر هراتسره ٠ ثسوأءاوأ ثسأ سك نيت نآهحدوخللا ىونمم
 تيل روك ذااامادحاولا لا ذو( دا) دحاو(تساسك )!ن لانا ضرغن (ناهجدوخ)
 دها ثءدوحولا :رئادبطفودو هلا يحاصو هون أ غابىأ ب بيرغلاوأ تاز ىنعم ىف راغ
 باقلا ىف اسونعم هلبا(تسولبا) راها الوش مماراسلا ,رهذأامدهاشمو ءانرعلا ول
 مهول مقدلو مهو يف نكسل بلع ىعملا اذه الحلا عصولو رمأشا ىل# عوبطمر دصلا ماس
 هلع رابع نركسلا كاك اذا لسوف نان لا سدليأ هللاوعأ ريدقتع اس .الا ىنهم «.ةلومتذ
 زائاارطثلا ولوةيةءانرعلارئاسنوكي اه
 دل (يمل) رمدلاؤ زج (ت-همرزج)
 فب رم ةزتج وعمال وشد اولا



 م
 ىف لورق "افرما ارث انو كس انذ هب ناك ول ال لهب انوكي نأ ىليأ دوجولا#لاد بطق
 . متاهن ةمانلا هنارو ثيح نع .لماكلادرغلا هئكسل ءاسمسلا يف عوضلا نئكرضرالا ىفءامعلا لس ناكوو :ضرالا عب اسمءاسلع | تناكولورم از مهن لكتالغلا
 تي دتقا ميباب مولا ىنام درو هنال هزيل اكءيلاةبفلابهظرعلا
 صلو سرالءازجالا

 ءا ىرشم ةنابا لوخ دبهنرشب رغس جور فرش نم درواذهلو رهظت
 نوكتدوتنزو ىل# (دوب) مادام ىنعم ىه (ان) ب هرك اد رب اهوبمنادنل 3 ه هرزذوح
 (هركزةرهاظإا كنن (اهويمنآ) نركست ٠ (هنكك) عردلاو فصلا ةهقلاازلارمكب (هدز) (نرد) رمزلاوم(ءةركش) .ةرهاطوةلءاش (كابأ)

 ارؤنماره اهطاكب ثءافوغصمنوكيرا كالا هز مادلم (ىصملا) |ىه روسكماسهفاك ة
 ىمراششالا د دع ترهظراهزالاث يف اهدتما ةروظراممالا كلت نوكسن

 برغر مك امل تدبلا اذك اهدتيروفت يأ نت رارامالا ل عمت طغسنو لو زتراهزالا نامل (ىعلا) م ديزي رسناجتكشب نكينرح ه داكرسوب» 2 رهقركش نوجا
 اراسزالاو ىممرامالا (ىنالا) يك شنما يعي دموفوكشتا « ساروص فوكو ى» هور. ىونم الثمىءلا تابوأ زا ندبلاةورتنماومالخ دهب روظت ىأ اسد عيرلا
 تدع رمفوك وحط ىوثم :#:ر امرة قوه ذل يعاارةراش راغزالا كتدأ غرو

 تراست طم راهز الا ناامل (ىنعلا) مدي مرداوا دشدشإ ناك نرج »« ديدبدش هوم
 مكررا نادبالا اذك ازا فرات ءراص تمدعناراهزالا تل: ناو ةرهاطراسمنالا
 مدعتتاذاراهز الا نااكرفلا ةياعوا يذلا هلا ناو ماعنارهظي دس وهوا مام
 . ده تزاتكشن رانك ان ىو الث مراغالاوةنتإ
 ىلع: ىتمر سكت يتلا ديقانعلا الك انو ىطعي ىتمرماكس لزيخلا نا مادام (ىنعملا) 0
 (ىنللاز مودا تحدوخ دوى ه هوداابدن 21 هيلهانإل ىومرخ 1 لا ابارمش

 أ لاما د هابل ساملا ةسالة ديم نوكست ىتم ةيودالا سفنا دالا عم يله اسك
 نءوئااة_دحتولا مالسلا ءيلع هلوقىنعم لعتال كلدوحو ىنشنر اونو نا لك اونومرمم نباعتا

 لقا دملر دش رم نما دبالخترهاللا ىفكيرسانءانفاتدرأ افلام اراونأ كلبة ىف
 ىوتمهتءواطمر فرملادثرملا ةفس اذه يي ىو تع هو [طمورمي تعسر دوب هريس هللا
 ةادأ( )رولا هدغاكي ربي ف سوردازفربدغا ردن ةريكب نا 5 ]ما 0

 لا يرد ل



 (هلمل

 ةقرو سما نيدلا اس قلسا* ايان (ىعما) رزق ىنعمم مالا ةغّيسن ر دسم (ازم)الغ 0

 ىذلاىبارعالانامدفتامف ت تاعكلن الفجر كل رسم الو برا فسوف امهدزونيتترووا

 موضلاك 4بالطلاو رمقلاك اذ_ثرملاما اتم فوهىذلادادغنةةيلخو برأ 1١ مام قوه

 باطلا نالاموضودا دنيلهزوثكحا اذفم ىأ ىرنمملا فيلأ ل دتسم بيسو الكس تنأو

 مسج رك هاك ةلسول 'جراعلع ورعا اهلرسسإ

 نلمس نكيلوو ( ع ا) «تسبنرؤا ارام دي روخ البلا« تسنروز
 0 او اومتاده احلا ىلعشلن الىوث1!قاروأ ديزمل

 /ةحرك ) تيبلا اذه ناكم ؤسنلا ضع ىفعووروؤنانل سيل س المن نو ىوكارار أر ظم

 ننديواةرخ دله ->ناكو و ىأ ( نكون فاراهج جا ىعر » رآرنيوتسق زا[ ثهسح
 «ةنثك ه>اجزو حابس هجرك هى مهةلط ىأ لفشإلاعل نأ الو موةبالا لرش نكلأ

 !بلاوةتشرو نشك ىفةزمهلا يحرر كو لي خزس البل | سيئر( ىلبخر س) باطشلا د و

 اركسع سيئر ىلا ل نكل ةجابز ةةاطللا فو احابصءةءئارونا اى تنك ولو (ىنعلا) ركسعلا
 ةيدحالاةدطاراتروب 2:3 اذك ةحابزلا نمتابصل اروي ناك ةبحلا ل بح سأروباغلا

 اساطوبرم لاق بمص لبح ناك و لو الولد كمل يلضراو حاجز لحاب هلا موو:

 ثاسدبه:ثررس نوح 9 ىونثم ىدب رطااناسر اسرسيئرتنأ»
 دس ةبحل لب سةر ناك ان( منازل د قع ئام ردو تأ ثا ماكجر

 هك |ننيدكللدأ كماسعنإ نأ « ىراردو ليرصتو ل دارم

 ايركناررب هنا دهاررلاو> سب ور وط ىمري رهقلا كل -ىف ىوتثملاوئاؤل ما
 ا اكمام ىف رمل لاوحأ بتك (ىدعلا تادماردبو

 ,هراثخا نم لكزإ را طا !نيعةيادهلا بح اص _ارلءاىأ ةقيرألا بم ىلا

 (نانسان) 0 ل

 راهرلا(ريي) رولا (مش)
 ةيلاسالاةيئامورلار ماذكر مقل الذم ىرلاربللا لا .قافلاو.

 مهارة روس ؤتيآلاو ,*اهسلا ىلإ

 ترم

 يو لدا عتسإ

 ان ةيهولا ةرشملا ف( تبثاءا-أإمدالادهار
 أرامثأوتاد»اثلاراؤنأ نم/اهاكأ



 هادا كم رطلا
 ,ق>زوك ه ريب ماارتاوح تع ماهدإ

 )مسا (مان) ىوتلا باشلا(ناوح تحت 0

 الام( رب ااز) قنا ةادأ )يشأ تسير ملا
 2 مارتك انوكل اع

 مماترفووماوعال الاو
 2 7 اين را اذحانه تسيئزاغ شك |

 زال م اه ك0
 اذك 1 اخت الولؤ| الطيش
 ىدمرس هريس ىف دو#ت هرب هع طيح هيأ دب نع

 |رجخدوشيمرتب وفدوخ 9 ىوذثم نأ ارو ل رو هذان مانع
 ارثك ًاركسس واو نوكي قيتعلار ما نالإ ((ىنما) تف نم دشابكى رخاء اخ نك
 ا :ناك اذا صو ه1 ا ىلع ىرطلا بارعشلا نم
 ةمزالة فيرطلا نا تامعا ذاق ناث دم ا ديك رةيِتيْمكو ةيولالا يذلا ديهيقافارو عطابارش

 مر د ,)تنأ
 البارازم هتكلسىذلا نيرطل 0 و لا كلاذ

 كلاس الولةؤنو نهربم» دعنو نيس ةبعكلا بر طالثم نارعح قب رطااذل'ذىفتنأوليلد
 ةقيفاا قب رط كلاس نوكيا فيك ليلدالب باهذلا ىلءر دمي الازم عيةربس هتيعورّزكم
 ناالع الوةرهاط موا دفارث أل ماضل "اال مك السنالبهسأ

 ار ىهر سل ىرنثم لاقاذولو سايفلاو نمل لب وطلال رطاا ذهاب
 عسا ايبأتنأ ءارتل ىلا قي رطلان(يندلا)

 نكمأولهنالهثع ضرعت الئأ لبل لا مسلس اروبا ه>و رؤدنالو بهذنالموهلادي هوجساو



 ض1 :
 | قطا لدي زيوأ لاح سمن ىارظتو بهذ ءبلع لا عتتمانةسدق ىءلزتاوهةجو رظتاود زي
 4 لوغدنابدرادهتثكرسار سب هلول وبروآءاسدحاشإ و ف مالت عئش النو تاخ
 دشرملا ىلاءمجار ريغ (وا) لظااوه (مياس) يحال ةللمالا عمةبسرأةلا فاكلا امن(لوك)

 راج نعل -هىور(لوغ)ثوس(كنا) كل« (دراد) ناريه [هتشكرس)ب اكل !دأ(ا)

 يف ريث الانبالاقو لوغلا ىنأ ىلع موضه: داو لوغالورم الو ةءاهالو 2

 || فئاوط ثا 1 ا ىلا دله معزي نالبغ ىلع مم نيل اهكلاو نسا نم ذ-لوغلا نا ةءاهنأا

 || هدا م سيل لوه المل -و هيلع قنا ىلس وقول بمسلا ءانبأ ضيف ىتشروملا !ىنةبرعأ |
 ا ىألوغالفب ربا تيدا عم نوكس ف نولي هنأ بارعالا معز لاطا

 2 0 (ىنلا) ايت
 .ناطب  ةسوسوو ناطتلا ةنوسوىانارح ثا عر نكس + لولا

 | (رزا) كل لوغلا (تاوغ) مذ سهر ندر ىهازا ةزكرشلا 2
 ىمج دنثكتزو ىلع ةيهلا فاكسلا عا 3 ٍ

 نيرطلا اذهل( سيرحل بشك ل و نم (ونزا)' د

 ًاررغلا قيمر ني رطاا نع كدعبي لوغل!(ىنملا)ارا 0

 ماك ذ ىلع ودعا ادئازاربثك ى يرطاا اذه ىفاوناكث 00

 ١ ارتاىأ (ناوخرب]* 0
 هاد رابغ مجامكن(.ج) دا فر مى
 ب١ متش (دب) نزولا هته تطقس(ستلب ) اذ( نآ) تاور
 ثيبخ لصالا مة سالب ممهلضأ ئث أبن رذا نم أرقاوأ هعمءاةفلاسل !نورفث لالا
 !أ ناك فيك هرالا فاو ربسلت) ماهتالا ةروس ف ىلا عت هللا لاقم بى هفانو حورلا
 نيدف ا مسوغ لاثو نياالج ىهتنا اررب_ته3 باذنعلا, مسهك اله نمل سرلا (نيذكملا باع

 أ لحاو ساو غابتنا ىلا ىوولاةذلاخو ىرقتلا مدقي ريس سوغتلا ضرأ ى اوريسكرمكم
 نيزعسملا ةئام كف كار انراوده لاف دولا تارا ورا ميار

 ةقلاسلا مالا ميارار قررطلا

 هر ىلا عمجار وس اربهذ

 (يغلل) ا
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 .هرفاستارازهدسإط ىم ةغيبطلامادقأ ىلءاورذاسذا ةعيطقل اىداوبىفاوكماه نيدلاب
 [هر) ةلس(ةلاس) فو ةئام_ (تارازهدسم) جروعراداداش» ]رشاش ه رودهدأجيا
 ( راد موتو تاشدرك موعذا(داشدرإديعبلا(رود)يرطلا نس( هداج )وي رمل

 فل ةثان مةئسملا قي رطلا نع مهدعتأ (ىنعلا)
 ةرنعنيربدماؤباكف ناعالاو ىوغتلا س

 نسب ناسا ارك ساو ىوم
 اش) مظعلاو هو ناودتحاعسج (اهناوضتسا) يب ناس ىوسرخ تا صوربك ىفربع
 | يك ةدعرلل الاقرب )مهررءشاو اشي مو) رظنا(يب) ناورهرلا جا
 اجلا( 2 رسال انعمريضاح ىسج يلا تشب( نا م) ل سمأ ءانهم سمأ لمفةبمدتلا فاكلا

 ةربع ل سمأو يئاوعااريتماو ةبلابلا مهروعشلوةرضفلا مهماظعلر ظنا (ىنعملا) فرط (ىوس)
 |هروداناهرىو-ه شك هار ىوسوربكرخ ندرك ف ىونشم مهناج ىلا :ءيبطراسجريستالو
 اكل أءانهم مآ لعف ( ربك) رادملا (رخ) ىنعلاىهعانه (تدرك) يي شوخ كاناد
 ءارفش ةثااثلاو ةمئاثلاهرو بصتاهاةعمرمأ لعن( شك )يرطلا (هارإ فرطو(ىوسو)
 لاعتادهرعج (تانادءرو) قرطلا سارع انعم نابرد نزر ىلع نابهر دج نإ 00

 ماظعالا قبر طلا باج ىأ ىب رطلا(بنام هيصياوانامحلا قلع لمأ (ىنعملا) قيرطاا
 يف وف ىم نيلضاولانيدشرلا كم-و وب رطلا رنااعلا كلالسلا بنامو
 ءانعمرشضام ى-(لوم) مسا عنيه) جر ازوزب-يوتسسواىةعدكذاز ه رادمكوزا
 بحال كل سال( ىادم) رامحلاىأءتم(ىورازلديو(تسدو) تنأ(اردوخ) لسرتال

 أرضملاةرثك (رازمزي-)فرط (ىوس) راما ىأ كيمو 2ث« (تسوازشع) نال(هكسنازإ)
 مادي بعسنالو ءاهشم ىلا لسةةرامج ثعبتالو مسا (ىنعملا)
 هبل ءاوتلغشوت مدل ف ىو ةربزغلا ةاسفنلا تايهنشملاو ةريثكلارضفلابناج ىلا

 ءاجىأر الا بهذ ةلذغلا ىفاسةنر املا تكرتنا (ىندما) ب شيشح ىوس اهكن
 دعب م هبينك_ةوطخ فلأ ةرشعاننثاعمرفلار ىفاسفنلا شيما بئاجىلا خسارف

 (ىنعلا) أ فلتوادرك ارهدطبرخ سبدكىاو فلع تسمرخ تسهار نعتدإ ىوذ
 أودع سةالاراج نان ةرياكنيراح كله أر امحلا كاذا نها فلعلا بحب رطاو دعرامملا
 هعارههرفادرك لي ىؤش.ةريثكنيرامح فلثأ ثوسادلا فاعناوكسو توكلملا نب رع

 هبل طام لع اقي رط لهتالنا( ىنعلا) ي«تسارمارشادوبدوح نك ناسكع « تساوخيرخ
 ىفدرو ىذا في رشلا ثي دحلا لعل ميسم فب رهط هنن اكمل عفا ةعبسطلاو سفئا راح

 نيدلاو فعلا ةهج نم ةمفانلاة أم الابةرام الا سغنلا بش ءايلو الا نا طل سنان ثنولل وح



 ل كلاهو فا :نهصعت ل نم 0 2000 0
 تسوا هللا لببس نمثل توج «ت سرد شاب ورز راواوهاب و ىماغلأ ةزمهلا ارا ذه
 تسود) نكء انعم مأ ل عف(شا] ريل ةناقتلا تاهت غااوأ وز ركو) كرولا ت(اوغإر

 نكسنال (ىنعلا) تايهتش ار ىوهلا ىلا عجارريعش(تسوا) ليلعتءادأ ( (نوح) قيدص

 | صةروس ف ىلاعت هرقل هللا يبس نبع كلضن ار ىويلانالاعيدصت اجت اوىوهال
 عيقتالو ىحلابسائلانيبكحا) سانلامأريدت (ضرالاف كلامج ئادوادإب )
 |ىهتناءديحوتىلءالادلا لئالالا نع ىأ (هللا ليس نع كلضيذ) سفنلا ىوهىأ (ىوولا

 ىعلب ناثالل# ..ةكمريغ ةيغبضأ انا ناعم فالف ىأ اهلا ىريكتلا نيالا مغ لاقو نيلالح

 الااهغلببالذ ةرماابسنااهنسو ناسنالا, صوصخ ةنالِشلا دا دعتسالا نا اهنمو هللا نم لذ
 نم هتاربخأ المنال روصلاملاهيوقاعت فام نكي ةااولإس ىاعتا

 أوهىفا-:الاحورلانااس خمور عاج فا لاق اعتني نأ انوا

 1 'لؤأو لوالاضيخلا

 | ضرالا ىف ةفيلخ هعح نا ىل اعتدارأ اها فسوق لالا !ضيشلا ناك الو

 /نوكبل باةلاوهو ارعهلّدعأو هبلاوهو هيف ةغيلملا لوزنلا اس الزئءهحور ةمملخت قذ-

 سانتلارطنىتلاهللاةرطغىلءناسنالا قيولف سفئلاو هوام داخل ب صنو هيلع هئاوسا لحم

 ةفالضاشلافباغلا شرع ىلع قحلاةفالدع اان ىلا عت هللا !نماض سم «>ور نوكيا ملع

 فال ضان بلاقلاو بل اقلا ىلء بلغنا اةذال_ذج ضان سلا او سنت ا مدان ىلع حورلا
 «صأوع مح عهذرأ قهفا ةفيلخ اذ محو ,رااغ هللا رضرأ ىف ,هرامنالا ىلع سفتلا
 و ىو لا نع ضارععالاو نإاب سانلا نمو مكمل ةءاللا ةيسو هخاهموعئارشا 1

 بااستلاو سفنلاورملاوباقلالعجو ةئاسنالاض رأى ةفيلخ حورلادوادلعج اهنمو

 24 ةيعر هاك هاضعالاو جرا اواو قال الاو وقنا او ساومحلاو لعااو
 .. مب ىأ قلاب تسع كس نأ أو تبعرب نعل. مكلكو
 ةريضمللا.داه نوكيف ىل هن قل اذ: احمل الا  ةفص ىلء لال ابلا نم
 'تارانج مظعأ نموت ىلا .رطدأ كلام ىو هلاالولعياشملا
 'ضرالاو ابان الل اهي



 .بال (ديكشن) ع !(نبا) «ناهرمهةباسوسح# ىربح

 إ وم انة دحوك خاب (ىرحإلا ا (عب)

 ل1) شرما هدارأو قيةرلاوهو هرمه
 لطبت مهيعراؤأ ةضاناو مهيصرات نان تا ذلاراؤأبم :وجواوتذأ نيذلا نيد شرا .!!لط لش

 سانلا برقا ذاوهو هثع هللاىشرىلعان

 ايناللا ف سانلا دنع لزو ةحردم,

 تناذعاط عوني ىلاعتهتلاىلابر ب نأدحأ لكياطبهلاال هنم هلا ىشرو ههجو هللا عرك"

 ىو ىلاعتهللا ىلا موةبسأ نوكتىتح صاخلا ٠ دبءولفاعلا ةعصنو ةبصص» ىلا هن هنبا ىلا برغتت

 «يلعمللا لس ىلا لاثإىنعلل] يكدر قاولميقحربش م له ىأك ارعربمغبب تفأ ال
 تالثلاتآاياانا ىلع هبوةىأ بلاها علو هللا دسأ تءأ ىلءار هتمع هللا ىشر لعل سو

 .ارمءاكك نوكسل ميصم تن ىأ با طخلا فاشل عارمصملا ف

 ديفعأ مهن كم رتب يوتثءناقيالا ب اغلا واموت ' دهاملا
 4 معتم كاردتساءاذأ (كيا) جهدا

 آر لخ ادى ردا نم كم (ارداز كولا *وومل" فلالا تيلتدامءاىنعم (ديمعا

 .- ىلع دم#أ الكل ياا لن (عيكؤتّوسا ملاصق ٠ ءاثعيرشاع ماوه

 ' سك و ىلهاع تاء. :٠ اسردار دال ىوتملغاغلا دشرماوهوءاجرلا ل خخ لظل لخ داو

 مهعذل(ىشك )ةدحرلا هيلا( وعلل باسر: وخادراعت| ارنا« لاننا

 قيرطاانم (هرزا) باهذالا درج نزوولع (در) ر .ةبالدلا .اونن نعم ىف لعف(دان) لآ لا

 لع زتاعلا كا لط ىف لخداو لات (ىنمأا) : -وللهيف«ايلاو لعام ما لقان (ينا)

 قارطاان لقنل ءلافااوريقاب !ديلختلالهأ نمرتةردشال ىذا د هللا دشرملاو ءابرلا

 بحاسةال

 هوك توح مزز داو ل ا + لاجرلادادع نموه, ةرثكلاهثدحواواذبي وا
 ةيعوم لاق .لثم ضرالا ىف هلل (ىنسعلا] مقاوم كاع سبع رعسوا وزمان

 بابرأ نأ ىذعالو فاوطلا ةريثكن ارم وك ةوح نمءأةنع هور تابئلاوةطامالا
 .ةىلعالا مقل ا رأ لإ لقالاديءلاواةزعلا برهن م.ةريشا أت غرم ساولو | نانرعلا
 نعرابعغ رهسناكن او ماسجالا ماعوأ قاما لايخلارأح زويل اع نع رابع فات 2-



 نان هو اضلخ اذكر ةيملالاملاوعلاب طيعةءادسولا مظع فات لبح هبلاقو ةيولالا ةردقلا ىلاع
 نكست: داهثلاو بيغلادبق نم قلطناو رو مااو ىندلا ىلءنعلخان هط تق لخ دتنا ثدرأ
 ةيازالا هلا تاغسو تاذر نروك.ةىد هل اماما ىف ناكمالاو بوحولاىسوت طم

 لئأداو (ىنعلا) جيو تباغروطةمار عه ه راتعف وك
 اهلسياىللا هنا الخ [ قاض هنان ذا خالو ةءاغدلادبابا ..

 (ىذب رد) «بارصلابلءاهتاو نك مهف « بانف [تسدوت شوبوررش ردإط وتم عطتم
 ١ )لعق (تدرك ) ءحولاءاطغ(نشوبور) رشا ف
 هللا لت ىأرشلا ىف هحولا«أطغ تلعذ سمتلا (ىنءللا) ىمأ لعف (نك ) ةيولالاثاذلا
 .ديحوتلاو داغالا بامتلاك هنا نإلا دوحو ناكو تاالا و هتاذصوءئاس-اب
 ونقاش زار ناياغالا العزل روستو ىم لام لول او ىعملاثيح نم قار االولاَسن االيداعالا ازهنان راوملابلعأ لاو
 تاعاط عب نءىلعاب (ىنملا) م31 ضانك اسوأ راب .٠ ءارتاعاط لس حرا ىلع نال

 تاطقلاو كوأو منام اهلخوءاينالاىلاءاعأالاناوهلالا ص'وخ لطرح ا ىف

 ىملمارن_ثوخ و دلتاع ركن .ىءاطرتئكرع# ل
 ءزااللا,ءرشغ نم مواكائتلاوة-عاطل برهدح أ لك (ىنللا) هداتط

 ىهرات م ريرك لقاعة ادور وو ىراشم أطماوكرادن ىأ ءبشغنماصاخم مسفتال

 مأرعف (نيرك ) بهذا ةسرعلا "ابارك ( وري)تثأ(ون) م ريتس ناب روعته نيف
 ٍصلخت ءامنديهرنم بطاخيرك ذمدرذمعراض لعق (ىهر ى- (ات) برها ىدع
 ٍصاوخ نمر اع لاا شماو بهذا( ىنعلا]دانع )ري ) كاذن» (ناز)
 تنباتاعأ1ط همهزاإ ىوتشم مساخل ا دئاهملاو دعا لاذ نم صاخت ىت» هيل ايقلاو هللادابع

 تاعاطلاعيبج نم ندحأكلاذه (ىنعلا) يف تهك قب اسفارهرب فاي ويسو تسرتوب
 ىف ةبحن انا سرثقباسا ةمهلا سرخ ىلع برغل انا دبم دووم وناس لكى ءاغب سدت
 ىل_ءهلوصأ طئاسولا عفريلك الا كلاذتالنوبرملا ك دلوأ نومباسلا' نوفباسلاو رمز
 نوحإل ىوتثم طرش هن طبترامةرثكدلا ةحا ربغ نم تاذلاة دسحو

 ةقيقح سعت هدارأو سعْلا(ب

 اوءلقو الع

 "كيرف هيشلا نامل( ىهللا) مور رضخ متححر زورو“ هود

 ةالسلا ل ضفأ انت ىلعو هملع ملكللا ىنوم ىشماك همكح تحت شماو اسوا



 ه0

 قرض خر كرب نكربصإو ىو مظعتلا عموفوتلاب ىدللا ل علا ل يصغ لحال
 ارمذخ م أو أراك ى عربسا(ىعلا] 0 ٠ تاقنفإ
 لوغالىتح بلت ام هلب راكناالو ةغل اخي 0 و

 « نيم مدوب دنكشإ ىشك هحرك ف ىوشم اضرف قارفاذه نع بهذاو شما تءولارضخ شا
 هز ؤو ل دنماهرسك قر ةنيفسرمك و (ىنلل] ع كمومو دك ار حر كح
 ارعش تأ علفتال الفمللتةولو تكساواسفنبرضن الثنأ ف يرشلا عرشلارهاظل افلا ع
 كلهأو ثلنعل لهل تاوهش عطقو ثنيه ة:.ةسرسكو ل ىأ نو الرعشف تل سفنات ىأ

 نيو تدرج قءاروا تساؤل ىوشم نالرهشتالو ل بتالءو لا ةرثالا لفن يس
 فراعلا لماكل ار داملاديل لاقالعو لج ىلا (ىعملا) مناي يدا نيت ادلل ه داو
 نوعي ابياسمنا نوعي ابي نيذلاتا) وهو معديأ قوذ هتانادهو هناي انعدي هللا بص ىت ىدب
 هللادب هل ةيىعملاانمح رصقمفاهل ناغيو سو هيلع هللا ىلسهدوحو ا :لاك ىلار (هللا

 نامرحلاب(هسفن ىلع تكي : امتان) ىامتهقا عمقعلا«ذهدتءىأ (ثكننغ ممدبأ قوف

 توجهنا اذمح ىمكلذكف (هللاءيلعدهاعام فوأ سو) ىمظعلاةداعسلا
 ةمد انما ىلع ثاب دنع فز ريذأ (اظعرجأ ٠ 'فوف) هللاعمةدهاسعللاو ةءسب

 و ف ىركلا ن4 :ىبنا تانزاقلا 0

 |نلارهظ) يس لاطدهاف# 1( هيلو تي 00  ىلاعت
 امن ننوعباب رذفا نا لات همست نصخ أ ىلعالا عب رص لايد_>أ ىلع عمدملا ماهم :.ىل اعز
 1 0 طئاسرلا طقس أذهل نوع 5

 م كب است لساو ةيفاو افاق مودياع تاس لولا .مئاحإ
 بهذ (شدلاربم) ب دثا شدمراب ناجدول دز از و كنك شم ديزش دئاربم وحسد
 !(مح) ىبسالا توباا ف لغطا ىلا مج ارربعض ضاوم الالاف ديشلاو لتغتىأ
 :قحادي (ىدملا) لعبت (دنك) ىقا(هدم اب نوكستاهان همدوتتزو ىلع(دوب
 | سمأب هكتةرضملا تاف ى بايقاب همر ممل اأن يملا نركتامايح هلعهتوالو تنم

0 



 محل

 لقوم (ينلا) جد ايتاربتمةكركغ 0 لوقيفدا شرار نم لصي نم ىرتت اة نان جرح تنأفرضملا نءىندالا لطعلاعتل جانحا
 نوم ىارعشن الث يح نمي دش ء أ [ةنواعج اضبأ ل سو لصووادرف:ءوي رطلا اذه ةردتلاب
 ىلع ظاحدأ طرش ىدمحلا ثرا اولاو لماكل نا _ذالا باطخالا بطةوهونامّرلابحاس
 مهرقح ا هاه ,لبهقادا_ع نما دس رمال ن أو ةقئاوملا لاكي ةسملاو ةعيرشلا
 |ىدفيو تاضإب ب را عا ةءاوكلاالو فش كلاالو ةرخ آلا الوان دوصقم نوكي التاو

 د ٠ تسي ابوك ناب اغزاربي تا :تسدإل ىرتشم نالةوهال «

 ارضأ
 ما ,رضامانأرر

 داهمت حان ناموهم سب ٠ ده لاو ةرجارتاست ىو نييئاغلا نم
 ىنعي اهمعت اامرف اسما ماَدفاهتومشي ىذللا متاانل نإ

 2 ىو مسهمدانر مسهرفاسم تن ااا دزكت باشا

ٍ 0 
 انئامز ىف نكن مؤم لك [ةلوموانديس مالو ةهرنوعباتلابئاسغلاو ةباصلاريضانكلاو
 0 هرب غهلاسرها ىف

 العو لج برلا دبانالإ سو هيلع قا ىف لوسرلا ةئسدبة
 نملسو هيلعهتلا لص نامز فرم احلا لام تاعو تارودفا*اهت

 2 هتتسبثلفلا ىلع دهاجو هءناناذا بئاغلا هبلع سف ههنا انعشوتا .احالاةءا
 رتابم لو باوح ديرب روتسم « ضابم لد الزاني ىدب زك

 اهءرخآدمب رايز رخكل قاودازع راضملعف :دد) نياووخر (تسس) نكسنال (شاب
 انا (ىنعملا) رضا ىنهن (شابم) نيطلاوءاسملا (لكوبآ ) هب :ادأ .(وج) قارم
 لكى لءو تادهاجلارثاشاب يزل عريسا قأ بقل في رط ن كتالاطشترتسخا لنا



 نواهتمالو لساكتمربغىااقامانيلاو خر نيطلاو ءاناكنكسنالو ضرتهتالوهب "ل سعأام
 ةةيرطلاو ةعب رشلل فلاح ْئثكناوخ ا نمر دص ناو ةعيرطاا ءاكحاؤةسعب رشلاسماواب

 دهاعا< ىفوأ نمو لقو دودلا ضفنتالو ءافن ىلع تكن. امنانُتكن نفل فو كااعرغتشا

 لميس واس ه ىوشهئبكرب وحرم دوف ىو اهظعارجأ هيتويدق هللا هيلع
 هيف ءايلانأت بر لكنم (ىعيزرم) طرشلاةاداركاو نمفضغ (رو) قوش مثيب

 يهب (ىوش) دتملاىع (منيك) كلم (ري) باطما ةادا (ون) ةدحولل

 اذادا (ى) نبأ :ىأةيسرافلا"ابلاعأب (اكرسإ نوكت

 مم انوكتنيأف اروضح الداباولع يرن لكنمتتك ناو

 : م 0 نسال بحاوشتو و. درك ف
 دا انلخ دانه 0

 الدوس ىو ةدئانيمغننةيلهأملا ةريغالاراهماررضئ الو رمال
 : وك الدفا (يد) 6 قب مشد نكن نزم دوك
 جلال وسع (هييش) مارا ما دربك دعت (مدوبك") ةيردملل

 ذك هروطأ ىأ ةحالملاونهلاباعشو 3

 (ينهللا] يوضغلا عب لا !ءانعم امج مخل نيش ارمسكم| ناي
 ىرنثم نالنابشغعبسةروص برشا ىو زل لاق ةروصى عاصم كالدلا لاق

 دسأ لاه (ىنلا) مز ريسكدبت كنرو؟ دهج و نزور ته تسرش ملط
 دا او ةقو را نولنوكيدأ دوج اوم ةتسم ةدالجلاف ىالد الا شن برشا

 ىو هتدالج نملالدلا لع كفر هاثيل

 بيضا نيوز لاقابرشأ كنمعشومكاف 011 (نسلا) 6
 هاشردنادرد و تقرذ ندرورفنروسواهكنوح ب ىوتم يردض ىلع مهرلا لاذ
 قاكنسلب 0 رم ىندملا) تفرك نكسم

 قأ(نلا) قرح تروص دج ىشك اصرض ب ىسقاكذنا 0 0-1



 (هغم)

 أرح تفك ب ىونثم برضنةروص *ىأ ىنتكلهأو ىنلتت ىلاعإ ىنساالثاةنينالاب عاش
 | مالارخ 1 ةلالدلا لاق (ىنلا) ماد ىدركسر طع حراتنك ٠ ارم ىدومرفربش
 تفك قى تأ دشاىأءادل أ تاعفوشع ىأ نم ىنب وزشل لاق عسسل ةرودب ىنن :رمأ

 اذه (هاك] بنذلاوه مث تزول (مد) يآ هديدود ىارأ ذكب مدتقك «مأ» 1 1
 تأدبثلالدلا لاق (ىمللا) بنذلا عدمانمم ( راذكتمد)ت أ دبءانعم (عادي زاغ 5 )عشوملا
 ا ةفورصم مريشف يلا (تفركمد) « ثفرأ مكسحم موكمدو  هكمدو تفرك مد داو ىونثم هشقتتالو بنذلا عدىنم ةرثاي ينوزملا لاقع شذ لبو عضوم نم
 نارمأ مقا اذا هنا ةدعات ىعلفىندع (وك) رعأ لعق (شاب) بنذالب( مدين دسالا(رمش (راك +ز زا ثفرك يم لدكهزاس رش اوأ ضابمدفرشإل ىمهدغتمدسو ىسغنل ىلا كحأ بسلا سن ذوضومو يدفن غاءدئذعضومو هرنذ نمعسبسلا(ىنعملا]ىسفن لسغاىأ تفرك

 (لد) داي فرح (ك )عبسلا شامت (زاسرمشٍ امنا ةادأ(ىا) ايئاغارمأ ىناثلا ناكنارضاح
 بلا شافني (ىنعلا) ضارمتلا برأ( زاك م خز) نم( زا) السم( تفرك ) هب ردصلل هيقءايلا نا ىلع فعشلا (ىكسس) ىلق
 99بناجإلل كع ةربالا ىأ ضارمتملا
 5 مدل نضل اانا
 لمف(ىنعلا] يي ركسن رص ىأ وكن اتغك © درا تيِصادناء-نيكوادرك كنابإلل
 اذ_هميلملا لحرلا |يأايهلثل ةدفا لاق بلان كو ه2[ [دالئاناحايسواتوص نب وهلا
 (وعملا] ع مافن هوكورا كبار شوك« يكحىاد تاس شوا انتغك ف ىوتم نذل
 :ىأ فوصل ارصةو هنذا رنا نكنال هنذأ ىح مكحاي كالدالىب وزفل الق
 قيورترلب ه درك زاغ (شلخر كبد بناجإل ىوشم فودلاو ةةرملاوهفاكلارسكمأ
 لعن(دركز اغار هغدلب ينعم“ [ةشارمدكم(شلخ) رمغ ىنععا ركيد) يدرك راسارناغخ
 هغدلب  الدلا أ دب(ىنعملا) عرش نه (دركز اسإتي وهنا ١" (ناغنر دعب( زاب)أ ديلا
 نيك 9 ىمالئانتب وستلا ع.ءاكللا ىفىنب وزغلا عرش« ءرخ ؟بناجفةربالاب

 اشبأ ًاهاتعم(زين) وضع ىنعب (مادنا )ءاهغتساادأ ةيسرا , (0> (بناجوس) ب ليم ىاريش مكسا تسنبا تفك ه
 لاقودوضم أ تلاثلابناحلا اذهاشيأ (ينعملا) دمالان سكب ( ريش مكشا)
 0-92 ايري د تام كش 3 ما[ تذك »كوتش دسالا نطبنآلا هم:طماىذملا اذهزي عاب

 دادزاهنالنطب هلاضيأ نوكيالى دسالا عدىنو زل لات( ىنعلا] يامر نيزك هد توزتخا
 ىرثثم تكله ىناف ل دنع ةدوومملا تاب رشل !اهجخز برضت الىأ نرإك اذه دع ملالاو عدولا



 اراص(دش) يهتم (هربخ) يلام نا د درد تش كناريديأت 8 اء

 (نادرد) عمال (تتكتا)دعبلا( يدب ىنح (:) قم (هلام) يثكنلااشنال (رس)
 بههتلا نمو هلروضحالة ربما هئاز قيواركمس ىنن هزم !نم لالدلاراس (ىنعللا) يلا يف

 هردتقل م دانسرا مدخرا نزوس ةزعيمزر 9 ىو هن-ىفهعيسأ اليو نانزوب
 عقو له مسفتلالئاق ضرالا ىلعةربالا بر دهيشغ مذا نسال لالالا (ىنللا) مداد نبأ

 هدير ئادوخادخ ىرب نيا « ديدك مكتاورسو مدى ريشإو ىوشم دحال| املا قاذه
 ةصاماو ا«ساذكق لخمهناذىلاعت هللا نطبالو سأرالو بنذالباعبسىأر نم (ىنلاز
 لماكسلا دي ىلعتاضايرلاربازرغبالارك ذامهلل سعال دم حلا الخ الا باستك !ىنقملا

 نكريسرداربى او ىوتنم لاقاذهلو ةغقيمحلا لعن زوفيالة غب رطلا ماك- أى ءربسيالىذلاو

 ىحرتشنلا عمجو عريسا أب (ىنءلا) يشب وخرمك سفن شيئزا ىهران « شييدردرب |
 | رفاكو هو: د- ءوللاءابلا نركوةيمحملا فاكلا ذ ربك ظل نا فه كس غن ذلكن م صامت

 (ينملا) يدرص-دراناشءاموروهمو رج ه دوحوزا دي ديهراك يفرك نك الباك ع سوجملا

 |رهلاو سهكلاو كلفنا ةيعطلا فا سوالاود .رشلادوجو نءاوصلخ نيذلاة عاملا ءالؤ هو

 مم املا س أر متمدخ مدت ىفءاوعشونأن مهمظدو موعاطأو مهمدس ودوم مهل أ

 رك تا رو ىوتش» مم رابل مهاولسوتو
 .ةراثالاو رذإكلا 621 |هدب ىف .لك (ىسعلا) ياو

 أ م نخورتا معتتصخومأ سل د نو> ف ىونثمئدلكو باعداو
 الا «فئاثبومدج ةيناقتإلاتآذ اراني ورا هبل نال (ينعللا

 اذ روبدنءرانلاراثنالهئارحا ىلءر دةئالرسمشااىشعل اراؤناب هبلة عما

 قراسشلا نم صلخ اذان ىران أ فملا 'لر وينام نءماي زج طارسملا ىلع هرورم يحس هللوذت
 تدر نار ىرحأو ىلرأ نامرأةوبطةو كلفل اتاروطت نماين دلا ىف«_سالخ ناك ىرخالا
 ذ « مهتم بأتم اردوح تك و ىو: ٠ كا لوب“ ايلوالا ناطلس نان اناهربا ذه ىلع

 لاق (مقشس) سهلا (باتق 5 ) ىف(رد) حلالا[ قس تفك ) يمسه وكن ماذكر وا:
 سهلا مهتنم باق ؟نوكسحب | زه ىلعف ملا ىعسهئمو بورشملاث قولا مقلاو قرهوم ا
 نآرفلاوهو ىدسهلا رو مختم بان ة[نمدارملا لوقنوأ اهبورغواومولطنيعملاتقؤلا

 نارملا ىف وما لافوأ اهب رغو اهءولط تقروملا سعشلا قد ىفالعو لسج تملا لاق (ىنلا)
 دوجولا دسيق ن عو اسيندللا اع نعزيسبلا نضغت مها نمو فهكدل | لهأ قح ىف مسظعلا
 ةتالف قولاراطب ق ورح هبلفتالةعيطمو:داةنمثادو ولا عيج ل ثنكو موهوملا

 ةروس ف أتوا مق فدل ب هراؤنأ ق اراه ادسعا ىلع ىبتعلارانالو هقارحا ىلعابندلا سه“



 0 رم: ثد رغاذاو) هتبحا
 نوثمؤلان ىسهتا هسفتلامشو اق : اضينمو ىدتهم اوهفهقاىدهينم) هتردقلثالد (هللاثانآنم) روك ذللا (كلذ) اههسنو حي رئادرب مهلانب فوكسل نم عستم(هئمةو لف مهو ةنبث امهبصئالف مهدزواهتتو

 قدصا|نأ .كامأب ن

 كملف هداف 5 نا« دا لاس بك موسع
 نيعتسةاصرةرمكازاكذ فيكارمأ ظذح البو نقاب نس رنا

 ملا ف سنالا لع
 اذهو هلال روت اوطساو ياك الحروب مه يودح أمام لطب ناري ش نم صدقا
 ةدحولا همم نع ديعبو هفتا ده احلا راتبه سفن قر ةرح أولو هريغامأو بوذحلا كلا لا لاح
 اذماو دشرلابالال أ الو بؤنذهناسح الكفو .٠ الءألاسوللنكيل نم القا اماو

 ىذلابوذجلاكلاسااودو
 ق.بالف در ملا بزار هو لكلاب طوير هر 3

 بهذي ىذلا 11 ذدنم نامل ازطعشلا للاكل قالورسهاظلا اىفالرث أ كوش
 هقرصتف نا لوبقملصاملا قنا احلا ةهءاحلا ةيهولالا ةبترم بناه رب ولكلا»

 | ناطرشلاو سنا! بولغمو الءاربصب رعايا ءوهىذ
 كفل ىذلا يظعتالا ك ارسيتسألو لماك اب

 ةادأ(تسيج) قشادو انو راوخارت ةبوخو ىشارفا ادخوظتتسدجإل ىوتنا
 نركب ئثىأب(ىعلا)لعالا ل رلعتناوهر (نشارفا) ماهغتسسا
 قخومأ ادخ ديحوت تسيح ]ف ىوشمكار دال بارغل ابو _ذماريف> لن دعت نا فلاعت 4
 قرضدابىلاعت هلاديحو لمت دوكيئثأب (ىنعلا) هي كوس دحاو شييارشغشيومخ
 ىز رش ىهاوخ ىمعرك لف ىوتتي رشا فاسوالا نم ةب ارانب د>اولا مادقلسغن
 ارونموالعتشم نركت نا تدرأ نا (ىنملا) يي زوساردوخ شنو هم* ئه زوروح
 ةلئالط عاو ةيذملاران ل الكوم ىذا ىناملالا عوهوملا لدوحو قرح أراها
 ىذا يفاةلادو> لاس اما قا
 ]6 زادكرشلاابهكردسم دوصعف راو قسهت أت سهرذ



 ةرهظمىأءدوجو لل دم( زاوىت -ه)ثلاذ(نآ ) بفءانعمةدئاز ةوأ ىفءاولا تسرد هريدغت

 ردصم مسا فاكذلا مش( زادك )بف( رذا) سانا لارمكب(سسم)لثم (وممهإ)هيبعو
 | هسا لوزيل ايمكسلا ىف سال لس يذأ هيبحو دوجولارهظمدوجويف لدوو (ينلا]

 ةب شل اف اسوأ نفأو ماىأرايعلا صااخ ايهذ قبيو ايمكسأ !لحداذا سامنلا لو زيا
 ىسدرو تمدحامو نمردإط ىم ىلاعتهلاءاقس قس ووصول هللا ةحراشب عمال كف الخأو

 ىأ اليت مكح انو نمو تنأ (ىنعلا) م تسفودزا قرع نتف «٠ تسدوت

 ندغوانأ لوقامهو نيدوجو نم بارخلا اذهةجدوجو نا لسعتملو تنأوانأ كاوقيف تكست
 لاما اذه ىلع ىدامتداو ىونعم كرشم ةبترلا هده قابلاو فخ كرش ة محلا ق امهناغ

 موهوملاهدوحو لب زي نأ نطغا | ىلع لالا ءوس هلاموتتم دحولارا

 ٍبئذ باص بأهذناس ىف ىأ ديصل ا ىف ادسالا ةءدخ ىف بلعتاوبنذلاب

 لا لهأ نملاصملا ىلعت داغتسملا لّقعلا باس باهذو ةنوءرلا لهأ نم ةرامالا سال
 رع يشل ىع مهئرأب ةع اطاوةمدخ ىف مهتناناوحم ىلا ىأد صل ىلا ة:كلاباصأو

 بلغتلاو بن فاو عسب (ىنعملا) ي رآسهوكر دس زادوهثارعب راك ثرى درو
 تعم هاه ديصريركد مه تش امؤط ىو كمل بخاف بلطلا ةوج نماو بهذ ديلا لجالا
 (اهديسرب) رخل( ركدم ه) بءلارهظلا يم راف تشسإ يي (:) ع اهديةورا هن هنير
 2 ناعم |هاراكنزو ى (٠ راب)اقطكد إد دنرب) كح (تض)ديسلاعوبيلعا
 لك :ره | ةنو اهمتزوس (نهملا] يف عمت (اه درةو )ناهرملا ىفاك ة صخر :راو

 نءم-ماوطاحأو مهترط مجمله اودسواكسحت دويقلاو صخرلا اوطب رديصلا عونا
 1لدعلا بلع مس فنلا بث ذ نم لكرهاظت ىأرارغلا نع مسهوعئمو

 ةيولالافرامماديصل بسس دس ىلع حورلا
 ربك اهديص ه فر ٌرئار#ناردلا مهاب هسرهإل ى م

 رىارعص) يف ىنعم (ردلا) موضعب عم ةثالثلا صدح او لكمأ (مهاب
 ريك" ) ديس عمج (اه ديص) ضي رع يعم اتهاهج أر فتى تلا ةيميرافاا
 ةروم ةثال لا مدح اوك (ينلا) ىوؤيبك جلد نب انه (فركشو) رثك
 ةرفاو ةريثك ديس عاؤبأ نركسمم ةمضب رعلا ةعساولا ثوسانلاءارصص ىأءارعصلا كليف

 هجر 8 ىم ثايادهلاباصصأ ت
 نادين



 (هوعل
 ةادا (كليل) ىفاملا ةياكمل (دوب) راع(نن) لوعفلا:اداارورك ذلاعمب-!ا ( رثريش)

 رك ذل عبس ل ناكولو (ىنلا) ضاملف(دوغ)ةتانرو(ىعار ههو) ل عش (درك) كاردتس ا
 1 لا عراب .ال راعمهنم|

 ةاكلاراهملا لب جايت>!نع نوكنالعيضول في لكس :ل اشر ف.ثكلا فيطلا
 لح نم هلا برقأ نحتو مثك افيأ مكعدرهر ىلامت لاق فسملاهماسءنالالذبو فيطالا
 ةيدحالاتايلقتلاب اراؤنأ عسانتب ءايلوالاوم ابحالا نم يمل ادوسا لوغت نأ نك كب وديرولا

 ار ملضل ةبحلا با 0 مهو ةيل لبجايتحا نع |ةعسطلا بلعتو سمنلا

 مسهنم لكلب أ جابتحا نع نكي ةينابرلا فراعملا ديصل سغالاو لق
 1206 رسل يقرع رخل دب اىدلا نلطلا ضايتلاو تح رؤوس ب

 رماهالبا هر تن رركترار«تغبا وو .ىم مهل هئاانع لاسبال ل جايتحا نع
 ةحز ركملا نم هناطل لا اذهل ثم(ىملا) متسنحرتءاجدش
 نم ةحرن دير لا ةعامجعاقترالا نوكل «تحرد نم دشرم لكل نت نالة حر تعاسج ا ىوفس

 ناموا ٠ تساهكننرغخا ازارهم ني( م. لم ابو هتدحول معركة حا مييغ
 بك اوكلا طسووهنراع عاونأ بكوكلأ مر لا ذهإزثل(ىنعملا) ب سار مدتارتخا
 هللا فس لوسرلا ىنهي هنمدو دخت و ةسحاتقككبصخو هتيناروو ىرسأى» ءاضسلا لحال
 هردقؤاعل مخل احمل قرلبال باضالا وع دل مروا «:الخ دحأوالسوءيلع

 مهتاجتو مهقفاومديبأتاو ةدحولارصب موف مهراؤنأ هررشوسعتأ ل الهلزتتن كسل
 (دودسر) م ديدلار شيارسبب قارهجرك هت راررس ممرراش ماو ىوثملا
 هللا ىلص لو -رلأ ىلا عم ار ربه, 1(شب بار) اكولو ءانه» .هحرك |١فذ(هحرا )سو

 جاهلا ف ىرهوجلا لات (ديدن) مايك لرسم ل سس ف هتغيلخ اوأ لسوميلع
 سمأ لسو هيلع هبا ىفس ىلا ىلا لسو (ىنعملا) ديدن دلاا كرو ريظتلاو لثالرسسكلاب (دتااو)
 هلثع ناكولو ىأ هباشمو لئاع ىأر هركفوميأر ل رنكيرلولو ىسول الا سولي مالا ىف مهرو اشو

 مسوي ام هلال دهركن ,.يأروفانمل اصيالالا مالااذه نكيرلو كربظن

 .وزارردال قوم الذ مرصع لك هئاثدو لاح
 ”؟(وج) نزلا ىف( ( وزازرد) «تسدشرهوج
 مطب( وح) قشلا ةادا(ف) تناك (تسدش)
 0 اها ةعيقرنازبل ا ىف ريعشلا



 لكى ئوارعشلاباهولا دبع خلا لاتالوبةمارهوج
 ةرظح هنروصن د بعأ نزار .خدأد_ةىسهاالادو+لا نانةيهلالا ةرضفسا نم
 هين زوب ىذلا نافننوزوم ا ةقب .الا نزولا نم مزايالٌعال_عفو ةفصراناذه دحوم
 ةينافالا ةروصلامنيزوالف مد دءالو هتف سالو لا ذى «جتي سيلف ديدح ةخصمل ىلاوأ بهذلا
 تروطأو هداج ىلع توجو اةيملالاءامسالا هيلع ىوتشام عيمجةروصلا هيلطتامالا
 دبعلا كل ذك يعالر ةرو مالو :ةيم> الودح ىف بهذا نزوندي دملا خص نكرلاكو ميقاهراث ؟

 لك ىف هتقيلخو ا لوسرلا كل ذكى سنن  ةيقحالو د ح ىف هعم عفت الفمنروض ىف هلل
 مخوكسسح نم سيلهل م-ّمبحاصخ مهرواشو مهحاسودعتلارغو دمت ان راتاذارصع
 لمعلا كل ذك هدب عص فرش نيافتغمو نيفرشم م-خوكن ملي لماكلا درغلا كاذقبتسىف
 حورلارادةمّواع لعبل لد حورلاعمامهتاو امة و نم سيل بلاغلا ىف ورلا اتتاراذاس فلا
 تسد 2 ةردس رام لسى دمو تسدش هر مه دونك اربلاة حور و ىوشم لاذاذهلو

 و ىلاملا بابالاسراح ةّد_هراص باكل او ةقيفر بل مات راسن الا حورلا) ب
 اذا اكو ف وكلا "انغب (ديسولاب ءيعارذ طس اب م_(اكو) ىلاهن هلا لاق فهكسلالعأ ,اغم

 باكا ىلا ةراشا هيفو نيدلا مجخ لاق نيللي ىوننا ةظلاو وما اف مملثمو هو بلقتااوبلقنا
 مسج زاوامباكلار ىست!حاو ربالأو ”نولفلا 3 رام ىلا لامعالا نعل طم. ةمئان مهسوفن
 :حوراةبمص فرش نم نك-١ حورلاك مل اهل نوكيو مزل. الاذ_ه ىلعف هيعارذ طسايدةرشنالا
 ةياح عضاوتلا لم ملأ ىلاعنهتنالاسج يوما وم فرمشي و اهعمتنجلا لخدي و ةزهوانرعش قد

 داتقر هك وح لف وم فنالالكَل ذم داك م معن مو فاطءالار

 ةملظلاو (هوكتو) ةكرشلا( رفا )بلا بنا( وك وس) بلعتلاو بئالاو بدلا ىهو (تءاجنبا) ليلمتةادا|مكنوح) مهركشيرفابوش بار دذ#
 ةملظعلاو ةكوشلا مرسلا بكري موك ةلحلبخلا سناجاورهذذعاملا«ذهنلال (ىن

 اردجر(ىنعلا) را ةودتتفابو تفز سوكر خور وشو و5 » وشم
 ةيسرافلا* ايلا. ىشبي ظفلاك اذا ماد هراكبهذوابوةانيعساسنرأو لبج تو شحوةرشب
 «٠ بارك رددها ةرهظ وشم مرطب رمل اءابلا ناك اذاامأو
 باقل اةعيبطل شحولا ةرغسدارأو هريسغو معللا ىو نم معنا ادبأ هنع عطس الواراجالو اليل هأبالةرانىأ بارما عيب فلخ نكن ملك (ىعلل) 6باك اروابسوزورديأنك
 هنأك شاعملاةمااطعرك-فلا بنر ,ممنل|ليصققل بيلا لبا سيت نمومعلا لوانتا
 بااقلا ىف ل علاو سفنل عم حورلا مهدوتفا: لعداعأو هحو رهتلا سّدسةلوقي
 هك ز نوحال كم باكلاتعاوب وبا[ةلامزاول يحال ةداهشلا لاعلأ ذو ىنا تالا

 هنازيم لعي نانا تالل نبني نيزاوملا

 م

 يول 7



 ه0

 نمإكز)يطتةادأ(دوج) يذاثكنوخردلاو ورعو منك" و ناشفدرواهثبب رد
 فاكلا مغ (هتسثك) مسه (ناش)إ نأ (دئدرو)ةدسأم اف( اهشيب رد) هوك ف عل بجلا
 ةلاسةدسألل ىلا مه ديصااوتأ ان( ىلا وتس يملا

 ىلا ةداوشلالبج نماونأ ىأابوصم ملا قوامورجيو ترم ةنوك
 ,تاردادوب عمسطارهبورو لك وي ىم ةنملابلاوةرهاظلا ميساوحو مهاوق نيم دختسمو
 نأبديسلا ألاذيف عمم باعتلاوبْذللراص (ىنلا) يناورسخ ل دهب تعش دورك |
 حورلاةدسالاة ادعي هتصح هل لست نأ د>او ,لك قون ىأ ماظعلا الولل ل دمر ةمسملا بهذت

 ىوتثم ةيزشنلا مهتايضتملقاملاو اهثدبل ج رعتل لوانتلا ةقيش> اهل سينا اهدصت
 يم 7 ممن 4 تاراتملال اخ . ٍنرثيداثودرمجدل سامو
 اورثكن كلو موك أ أ عم عمطلا ببسو دن-لصأ عسبلا طصوامبم لكركفو عمط دسالا
 دكيداه-رههادب واه ساو رارساربشد شاي كرها 0 3 اراب هلوهتمعتي

 عيال فيكوريمشلا هركنفااملك لعن داب ارالا يمأو دسأ نك نملك (ينلا) هي رعم
 ضعبلا الوموات ديس ارسالاربمأ ذل

 ةيهلالا فراعا ا نمدُشر ع رطل | لوسأ
 ديرملا ىل_هةمانالات يلغاذاف دشرملاتا اكره لعدم رز نك ةمنا دج ولا ةيذيبلا لاو. .-الاو

 تادراؤلاةحور ورمل هولا ىلع هرزو دعم لذن اذان .ناك ن الا ا نمل ةؤإم ءروطأو

 تايردلاءفراهبس ءرك نعم. اهاربخ نكيلاقل ايري 1
 «اطع بح اسهفنئرينأب دحلاز واهيالنا طْرْش نكل هيلعةبحارو

 الركلات الو ىلاعن ها نم ةبانع ضو ابه ارينا ديرما ىلسعو نحلاةئامل فراعف هتوف
 ريمكلا ف فرسال«!ملسعي. .ومكسفنأو ملاومأ بلاي اودهابو يلام لو ةرع م اصتي

 | نيه وم بلغلا صولخ لم لصعل
 يانا بم) ( واي دك لال

 ا 1) ميبعل او ه دن نزو ىلع( 0 دئازإ) دانس( هشد
 هلا :-ارفاوهنا في ربشلاثيدعلل هروضنميفو «مادقو بلا
 د شرمخ دار مه ارخودادو ىو لوةيفربخ ال عاطاولت لق رت
 ) قوي (دئار) كركفةلج/ (ىمذ) راما (اررخو) معب(اد) هوب
 هجولا ةباعغتوه (شونئور) لحال( ىار) لصشب (ددتخ) ل هحوىأ كلدخىف (تخررد)
 نهجو ل الصغت راك اسراهلا قوس و الركف عبجد كرملالعب (ىنلا) رثسا !هدارأ



 (هم0)

 تكل خال فراعلا |لهاتأل_هاتمةيقاعالابفارم د اركفرامح قوس ىأرتا !لحالا
 رظنانادها درأ ناو هبضغلر هظمريغ كهجو ىف اسم هنوك ةلامرارسألا
 [نالومواتديسو امل نباو هللا دبع ى ع ىرج فيكس ايدلادجحأ ملا سقف سنالا تان ىف
 :وغلايروومشملا بسلا عمراليجلارداقلا دبع جشلا ىنرلا لكي ولاوىفادوصلا باتل
 ناهتلادبعو ديرا املا

 ةةْغلا نطنعفراو حورلا ممس معساو داسوفال .كلاو فاو ألا لاسم 030 :
 تسلا دثوجر بشل ىرششم ةصحلارظناردمافلا رك,

 لاذ( مدنا لسمو (تغادو) ملكشب ل (تغكسن) عد (او) مهتسوسو(ناشساوسو) لع (تسادن(دوج) عبسلا(ريش) نأ
 دوب مهسوسو عس.سأاا انا( ىدملا) مه ينعي ث ناش ظنا ىنعم سان (ناشساب) تفولا
 نآسيسخ ىأ اراه م مازس ماس. ثعك دوخاب كيلو ىوشم مهاعارو مهظفحو اني لكي
 أرفتلايرننأ نما.ناضمالا دعب مكب و مك قئاللا مكي رأهسغتللاة نكمل( ىعلا) يادك
 دمابن سصارامب سم9 ىوشم ءارقفر* اا ىأونلا دعو اولا :-فقوءارف«أسخأ
 /(ىنعلا) نكي ءانعم ب رعلاءابلا تن (س) سى اطم اردتشبا ناتنظو نمىار
 .٠ نةككارزا نان ىارو لودع أ »ف ىو يفا> او فاطعاب كسا ذهايفاك كل فأر تأب
 نماكب أو اكد ءبلعثاءو بئذل عكينلا لانو“ (ىهلا) يب نمىاراتاو>ىاهاطمزا
 مكلل ىناحاوهر قاطع نما لأ نيس نأ "منو نادر درغنتو ىأرامىاذاانغ فيك قأر
 ةربسلا وي ذ مهو نيلفاغلا ةميظما نال رد دح -ولادسأ لومي ىأ ةردقلاو ىأرلاو لقعلاب
 مك دالوأو مكلا ,ءأو ىرب دعو قدرات هط مكب أرووكسلغع لاهجا. ةءيبطااويبلعتو
 روسالا تم اموىفا>اوؤاطم نماسدلا| مب نير ىلا ,كتاكسسو مكناكحو كضازرأو
 ب ربخو ديشفع شوا شا نوح م د .ا هج شامي سعت ىم اذهىلمفةشومنم

 هابلاو نظبأمءاضم هراص ماهفتسمالا ءادأ هبلع تا دامل (دلاكحعسا) ماب
 دساغل !ّنظلا (شلاكس) لولعتل ا ادأ (نوح) ريغ ىنهعلا دلارسكيإ كد 5
 بيعل ريف نظري ئمثىأ شاغنا اىلا !(ىءلا) بهي(ديشخ)4(شوا)بيعااو
 ىو ريمتاو رظنملاو نظل هو شاتلا نال مث أهلا ىلا ةبستلابعوذسملاادكمو دعم هنال

 ص او ةيسمنلا:دافالرب#“اهلارنونلاو فلألاو ةىندلاوه ىرسهوملا لاق ا( اد (هنجبا) ع سنترا » ع ءاسرض كل ين
 مماو«ابلا عتب 5 اك ذامديغب ىذلاو عجل ةادأا روثااو فاألا لبقو ةقامالاو

 (نمز) راعارمانعم ناكماب .ربدةث(ناكتش) ماهغتسالا ىنعم يأ اناك(دوبارأه5 للم ىلا
 ؟ارغملاب قئالل او صوصخلاو بوسنملا ىف نظلالا ده لثم (ىنملا] نامزلا ىعب مملاو ىازلا



 مهد

 دوي رسمربنو © ارعو-نط هاب هالو وشم المكي و قايمكءانامزلاراعا.فادالا |

 قارات اللا ديعركي جارد ملتا هولا نحلهلاب نو ا

 و مج ل
 ”منئظو) نوعحري د ما ىأ ( مكسب ولق ىفذل ذنيزوادبأ مولهأ ىلا
 نلالج بتنا نظلا اذمبهللا 00 غواذه(هوسلا

 ًلقلا )ئيرادلا ىف بالا وسي ,بامعا
 95 :ىأ (هونلا ةرئاد موله) تيعلاو لطتلا.هماكحأو هلاعذأ

 يامال ياما اينيتمؤملا ىلع نولو باوك م النيكرشم اى ءنيظفانل انس أ
 .ىلاعت هلوةموهثم هيدار أ وءوسلا نب امهغسو وَّدْسَأ مهرارشا ناك ةرغكلا
 0 ا ةرابع وسلاو

 طا .

 ءوركمل اذه عسبسا !(ىنلا)
 دهلاتامهنامو تلف نانعبلاتاعست ىلع

1 0 
 ىوتم يلوا ناطلستا لومي ةيهل

 ايندلا لابراص(نعملا] د
 قدعي نا كالهلا ببسىأ كالمىتعلا فو ةولح ره اظلا ىف اهلكب ترلاو بصانملا اذكو نما

 ركب قلخ عمج نيةلخنير ورغم ىراكس ينل لامانلعج ىنا_كلارط_ثكلا ىف اقا ذهلواسهب
 ىماخأ ايفو كتفوىثط سراذحراذح هايف لج لوةتابنالا ىع ه ىلابلاماللا

 دن ,ر دل ىلءاب (ىنعملا) يت راسر# دمعت ناك هدتسو تدع كرو ر ورق
 ترها دقي مستلا لاذ الر أأ حا كارملافئاراكنناو رقفلا كالا

 فراذاف الالولا فئل رو

 بائذملا عشابو سا بتايا 'ينعملا
 (ينلا) ىرهوك هجونهل ديأ ديدبأت « هيك ترحب حبو اك نيف ةدفلادّدج

 ناصح



 أ ىدتنك قونثم عبتمأ نسح تاذىأ رهو“ أ ننارعب ورهظلا

 بئذلالاق (ىلا) متو تازيالررووالر را و "تشع ىتحوواكهش
 نينو ريبك ثنأو ريك ى تحولا هبا! نالثلب ىئالو كدت شحولار .ةيتاطلساب عسل

 ءىبنأ::سوكرخ اجور سورس «ايهرمك ا رمروى وتمضي قوتو

 اتسادتل اذا رخو تاالاردارلارش .«(اعور) ) طسوومج(ةايم)لبجلاسيت١ابلا مشب

 نالىلل بلا سي: (ىنعلا ب 1غ + (نانس ]بنرالاوه( شوكرخ) بلعتاب

 سنالا بتذنأك طلغالو ريف نمبنرالالخباعثا طسوآشبأ[:أو طسول لا سين

 نسح أ ىلع تاروك ذا لوصحو يئس ا «هزاولو .اومبل هنس ثادوجرملا شوت: لوي
 ناك نردفراولعالفىرابلا لب رثو رمجتلادعلا ب راط لا هتمامعز لفعل ا بلعت ةصح .لاح

 م كاريس تقلا ول ىوشم لاق ناكهبطام ىلع نآلاوئيث عم نكيرلوهثلا

 لاذاعأر زكر لف تان فيكتب عبدلالت (ىنعلا) م روانفوك ونمت نمكنوح
 اهتاو دوو نكمل |تنأو نحن تن !لوقتانأ ن وك ارا 3

 لمعلا سنا اهيأ اّهطلغف ىراتخالا ءزنملا
 | قلملانأ اوظحالتإلو دو>ولا ميعداو رفوف كربشأف انلقول_هخئانراب
 يلم اف نادم كو هوا سنام

 ا امنالطوةغب 2 17

 0 .ك1! دنل!ىرهوملا لاقةرعظنالو دن الو لممالى لة مدسأ

 ( ؟سشيي) ع دبر داروا دمه دم[ شيب هدب رخدوخوك ىرخ ىا [سيبتقك ف ىوتشمان»
 ءائمريكستتا*ابلا(ىرخإادا أ (ىا) مّدقو لا تيه ردا مأ ةدودمملا ةزمهلا

 ءاهلار 0 ا ا ا ير

 رد) ةرفع6/ادازافك برش (هزمم) مذفت (دنأ
 :بعأىأ هسفنىرتشا ىذفاراجلا اهبأ | مدقت ب ةذللعس 95-5 قرع

 وقفل سلا مألا صدق نم عا رو رغما ملل لاا دك هلع لاغكمب

 اروأيببسلا ناال[ىمملا) )4 ديكس رزأ شنسوب تس ايسر دو ص

 1 ةرامالا سفن ادكةتسايسس ف« سأر نهد



 ((نشلا

 لاقر( ىعلا] عةرصرازداساراجدينعتبا ه درتدو-رآتامديددوح تاك اف قم قربغ
 بي زعتلاب تول قيلب حورلا هذه لثل نال اربكسلا كرتتل كانعل بذل ينير تناك دسألا
 لال (ىنلا] «تيزتدرك ارم دما ضرف# نم سي ردنا فام ىدوبت دوج ا كم“ انذالاو
 بح فو هبربح فا ذبيوهدو-و نيا ل نمىأ نع برشادا اضرف أ ىدةعاساف نكست

 ىمئلالهلا ءفندروأو باضلا نا مهني رطع يلو هن ايلوأو هئايسنأ
 ريف ىنج ملا مشب( زج) زم دجيف -هداهجوردةنو> « داجز

 هوجو رف (واهسجورد) نكن كوالا خشب (ةن)ليلهتةادأ(توح )يل
 كلاهْئثلك(ىعملابلطنالء انهم .رسناح ى-م(وجت) دوو( ىسه)اكسلا هو[ تان ىلا عت
 ىقدوجولا نانادوجو باطن الانينأف هناذىأ ىلا عن «-ه>وف نكسنملا ميركل اءوو ريغ
 هلالاقا ينام ادوجو هضوعهللاكلَدب قا سادو ورى موهواإل دوجو تينفأ اذا ءاثقلا
 3 الا) كال لال, ة(كلاهئثلك رص هلا ةرورخ قيىاعت
 ناكرفا .ءاو) ريدر لو رذقر ىضتامت(مكملا) هناذىأكيرمو
 هلوأهسج سس ىلا عت قاف نيدلا محن ىسهتا يمل مايكل فطلب تاجره باررأو زسهشلاب
 .ةح هبا ىلع دوجولا قالحلااو ماسب/ل ![صاوت نام دسعلاو ل الهل او اينامسج
 ىلامأ ةاذيماوةراعتللسياوهدوجو نمراعتلس ىرابتعا ا مأونض تزاحم
 ةةيقللاج وأ ىل ازاحلا ض ,ض- نءنوفرإبعلا قرازواوربغال للا عو ,ىبةملادولات
 تافرالا مسج اوظ -الووهالا الل امج دوحولاقاو ده او نمل !ةين ادرف ف اوةرغتساو
 انف دشانامهجورشا هكر ف ىع ةردغلا ناسا ن علان !ذهلو ءوجوالا كل اهُئملك ل الج

 الوءازجتلا«ئد لك هنركيالايناناث وو ف ناك نملك (ىغعلا جب
 ههجوألا ىلا لسوأالاقوهدتال (ىنعلا) مب تكن فانرا تسالاردكر جدو الزاوا تسالاردهك:ازإ» ىونثم اونوت تالق اونومرسسا ل سو“ 3
 نم قرم لدينا نو كيالو هالا ىف نأك «لكواالاالاال دعب ىنأيالهءالال نم قرمو «سيق ىنفو

 [ةرمو قو نومجرنهيلاو لات هوق نم تل ءالرخ ؟ءانف هياعأرطبالبانغلا دعب لساحلا ءالاودوحولا ةبت رم ىف ءانغل ا عسيالو 5 ةيضلاةبن سم ىلا لستسووزو هوملا دوجولا

 هلاقف هني دسو بيبح بابو دىذلا لاذ هقنأ-ىفاذه نارايراررك يه اشك ى عرديف وون نوح تا



 تنانوكتاملتيبلا ب اسلاقانأ بابلان دىذلا لاذ ل امفاذ هنءلخا ,يدصلا ||
 عياصلاري ريو وراسل ٠ةرواناوهنوكبسات دسالا نمادحأ لءأ الىفالبايلا عفأ النا أ
 و !بايثيث [لاقهلا هتعهشاىشر راب نع

 اذان ىسهتنااههركمناكفانأانأ لافتانأ تاعذ |

 برضو وأ ل حرلا لاذ( ىنلا) جي دقهمىاىسبك شرابثنك 6 دري ىرايرددم[قينأ ف
 هور شافك نم تفك ه9 قوت ثنأنيدقص لغاذلا نمشي دس 4 لاق قيدس با |
 بحس لاطأب ابلا قدىذلا لاق (ينعلا) متسينماع ماقموااوخ جز

 ال همم ن 0 .غ *ىف كن أل هتامزالو هنو سبل ا: ب

 كزيدك » قاراو رسق سا ارجأ ماع ف ىونش..بابلا هلال ضئيولاذاة.رالو مام |
 (دني) ما هفتسالاءانعم نا فرح (هك) راثلا[ شن 5 ]يف نم ( زج) 4 ناغنزا ءاهراو
 قدونارئااور سهل ارم مغ ىلا عطينم (ىعلا) هسلخم (هناهراو) عطلاوهندزينمأأ
 | نم صايل بوبحلاب طبشرتو دوجولادبق نم عطقنت تادبالا اذهابتذأو قاشنلا ن ءهصلخت ||

 نالبق تام ض اخ اذان هيرودبعلا رميا ملغع أوه زل اركل | بدس انه نيذلل
 بايو قنالاودابعلا ببر ةدحيكدتاشوينإب دما باب هرلم متن اودوب هلأ بربح ىفو

 ًارادب زو- تود قارترد هرفسوتتللا .نآثفر» ىم لوغياذملوأبن
 ارش نمو نرتح !ةبدوجيو هبحاس قرف نكن دس لو ب هذنيكسلا اذا ذ(ىنعلا 4

 0 .اذو ثا دهام (راس لعتش او هينا ,«صلخو يف متو «ءارغأ
 ةنامندرك رانو تا 2 .هندعوو ىونث ملقا ماو تايادولار اونا هيله

 ءاقإ :ىنمع (سد) قرتحلا(ةتخوس) الاذ (نآ) يضلو ىوتسا (مةيكمتشي) تشك زابنا
 فاك دار مكب (دركحس) دهن( زاب) جرف نم تراس (تثكزلب) ىلع تلخدةصصغلا |
 شامل هن( تشك )لير شلاوهنيتببرعلا ىازلاوءابل اب( اما ]ثد (هتخ)فارملا يملا |

 ةيحلا ف 4 رثوه قب ىذلا ىلا عحرف حنو ىوتسا نارفلاو نشملاراذب قرتخلا (ىنمل
 قرح بدآقدهدلات « ا وشم هتف ارطأرادفةلئاو ١
 .روظب و طمالتح بدأو فرخ ةءام بابل ىلع ةقلحلا برضا ىنءلا] تلو ا

 تنك و تأ تميكردرل شرار دزاشناب ف ىوشم ىوتسا هنال نضوانأ لوغيإلو بدأ ال | ٠
 قديبابلإ ىلع ىذلاٌ لاذ تيبل لم اد نم حاصدبحاص (ىنعملا) يناتسلد اف ون مهرب ريب
 ىاىمثوجنونك !تقك ف ىع تاااضي أب ايلا ىءهذاجو بلقلا ذخآلآق كوكي نع
 || أ اننآلا هخادنمتيبلا بح اصلان (ىنعلا) ارسردارنموديباخلا تسينو ازدنم



 ةدحولا تدل كركر الخ |:لاسشإأ ياللا و ءانادازعتنا

 ن فردا 1 انه يفت اذان دبيافلا ا انما
 قيدصتلاو مظعتلا عم رآلاص + دوجو طرشي وره لآهنآهر دنوكيفتابثالاو ثلا
 ٌقارمةوال مدعو نفانمقيدصتلا يدعر عدتبءيظعتلامدسع ناذ ةمرحلاوةوالملاو أ[
 ه1 اينرادم تزوسابارمتشر الل ىم تالادحاو«طبخربصي ح عئاش هي هسةمرح ا مدعو
 نكلادحاوافاط هنوك لا يسبح ا اتراأ(ملا) م2101 م لجايروعردتسين

 00 اهلا باويأ مهل نفنال) اهاوتمإ مام
 ً ابقث ( ابللامس قلما ليت ةنبا لش دالو) نزلا فال .ىلا
 ةلسحلا تسل اياوذك نيذلا نا ىريكملا نيدلا م .تلاقنيا ال ىمهنا مواوخدا كف نأ كل

 اهو ركنا ةيندللا ولعلاوتاماركسلا نا مه ايلوالا ىلع ىلاهثهتلاءرهط أ اموءايدن الا ىلءةلزنملا
 مسقريكتلا سن جج جيب ى> بوالقلا عسب باوبأ موا تفنالا يتاسجالاو أ هلوبتنعاوربكستو

 ةئئمطمريصتل كرو ةرامالا سوذنلا راهي ىلا ةغي ا
 !لجلاك تراصامل ةربكتا!سفنل ا ىن»يةرو لاند ريفا ىهحراب|طخن
 3 الا باد آوذعي رشلا ماكح ابا نيك ثدسالا ةقيخملاة نجح



 ىأ ل مرلا مالي راب ةئئجو هدوجو كو ليلا بانو هعذمادوجولا (ىنعلا] لمد
 لصبالو دوجر هل نمل« اهمالا باويأ عتمتالهنالر مل اوتاضاررلا ضار ةمريغن اعيفر طبملاك

 نرغماوتر :رعشلا نمقدأ ةرامالا هسذنا ازابةق دلاب هدوجو طيخر

 « نالاىا ارثامدبقحتسدإو ىونشم لوقف لوصولا فيك.
 ا (قحتسد)ب

 (ىلاحم) لك (ره) ,)ىلاعت هنان( وك) ذهاب (تالف ىا)ن يركستلادوجولا
 نركيلدوحولا بأ 0 ذه (نملا):دحولا هيفءايلا

 اذاءمأ اغا ىوف ىلع ناكف نك لا لك ىنعرداتىلام
 اهسات و لابهنا مم نمرغسأ نفاثم نم ةريثك الاخذ

 هدو نك اسوأ منزا تورحره » در د نكس واتسدزا احمر مو ىو اف
 نمدراشورفان او. 1ك نورح لكواكمم نوكي ى اعث هنداراوهتردةدب نء لاحم لك ىنعلا)
 توفزاددإك ءدز و زينهدرمدشابهح نصراو هك ١ ىونثم اك اسانعيطءنوكي هفوخ

 اضيأ ىمعزيب نزوى( زينت ممر دركي( دشاب) مكوفتساةادأ (مح) يزعل
 ارب توكيل( ىنع «!ا)لاد(نآ )ىف حولا سرس ١( هللا لمح (ددرك )احح (هن)

 هللازب زعلا لاذ ل ءدعافه نم خلدا لب لهم أهلا ةيينلاب وهف ىلاعتم دنع صربالاو كالا

 دعب دامحالا ىلا بباب للجو َءدعيرايح تيل ىفاحرلاه-ظ:نمىلاعت

 «ةويرطضمر اداعافكرد يه دوره درممد زك مدع ناو إل ىرشمالسارمأ مادعالا
 هلرطس#و رطشم ىلا منهن وكنا افك ىفنينيملا توماوهىذللامدعلا كلاذو (ينملا)

 ىلاعثهدنمو اسمدوجوملا ةداعاوهوتيملا*ايحاوةسملوأ اهأكن أىذلا !مبح لف ىوف ىلع

 (ينعملا) ع تادم ىلعف فو راكفارو رم ه نارجنأ قوه مويلك ىو مودعمل ادامحأ عم
 ىلع هر هظي م[ ن اال ارب: ىف لات(نأش قوه مويلك ) ىلاعت ةوةتامحرلا ةروا

 اريغو لثا- ءاطعاوعادةءاج اوما دعاولالذاو زازعاو ةتاماو*اب> |نءلزالا ىفهردقا

 تابيث اقمنيما تائب اوم ةمب أ ىربكلا نيدللا مغ لاق (ناينكلا 3 الك ىأبف) كلذ
 لعفالو راكاللل نا لعت الو فانا !ارطشل ىف لقا ذهلونايذكسن»

 نيغئالتا ىطعيأ 00
 ايلا ىف 0



 امه نيذللات اوبل اوتاذللابةلغغلا لا هما نمي رشا ضرأ ىف مهنيذلاوةدحولاءانغا ١

 | دولنا م زنك و ىونشم هتانؤش ةياالوهتابلتلءاهالن باع بيس
 يدع اولاد( 7
 تآشدورمحرردانن ارو تاهءاىوسبالصآزىر ىوتثم شويح
 مرافق يعرفو 0111 كل سرب
 .٠ نادك ام ىوسماحرازىركشا و ىوتثم تانبلاوءانالاتاينل هحىاأتابنلاتيلي
 ينال هو نادك ا بنام مامرألا نءاركسم لسريو(ىعلا) ينامج درك يمداسو رزان
 . ارسادك انزاوركستلإو ىرتثم ايندلاالعىنالاوركذلا نمىتح ةلحولا
 | لكىري ىت> لالا فرط ىلا ايندلا نم اركسع ل ريو( ينعملا] ب ل6 نس> ىمكر ه ديان
 درا دنالاب ندم تال ى مان تانؤ  لاراهطلا ىماودلا |« ىلاعن هنوكلو للا نحدحأ
 (ةرادن) هبا(ناءاب)مالكبلا اذه(نض-نبا) راب لاروالاب رايودتاى وس ه زاج نيه
 قراط امهر نيروك تلا نيغي دصا|(رابود) بناج (ىوس) دعا( زانب) مصا (نيه) كلسمال

 مإلكلا اذهمسا (ىنعملا) صل اوه( زاالاي) ييءاطاا (كان ]تيل بخاصوب بلا
 نيصلخلاو ني رهاطلا نيب دصلا ةءاكح بناجعي .ريمأو دعا ةراشالا همك فراملاو لذ اال
 [ادلوقنم صخشلاثلا ذمدئناس فاذا م مم اكتمك ا صصنتا ند شن امد وو
 اردبا شراب تفك 1 ىرتشم ب ابلا ىلع ياو و هلةجسآَس لاو و عودي ةئسمراغغ ساو
 نأ نءابلخادلاعت هقيدص لات( ينخلل) 4« نجرب ع نوع هاذ نهج ىأ
 سار باطلا بالا لبدأ 0 لما اخمت انج
 ةينيفثالا الو ثك تان تنأ ةبترىلاءما دها,تلسوو موهرلا كدوجو نمت عطنا
 اقاوم ىنعلا ف نكساو ارياغم :رو سلا فن اكو لولا !ضاير ىف:دحولا درو روتل فااخلا

 (هتشر) 6 نونو فاك فورح ىدانودرك «توثاوشإ طاغدشاكب هنتر إو ىوتملاناذهلو
 ةادأ( رك )نآلاءانعسنوتةنزو ىلع( تراك راينا نك( وشك )ا د> اوراس( دشاكي) طيملا
 أسس ةيذبن !لبح (ىنعملا) واط (انإ 0 ع (ود) ولو انعم طرعشلا

 ثالررشال يقام ةروصا !ىفنر د فلاح تي أرولو طاغلاىرت مانغا ادحاونآلا
 اماثك ا بوذج دمآ دنك نوسحد نونو فاك ب ىو لاقاذهلوةرر هالال ى نعال ر ايش ءالا

 دولا ة رعلابهمما ليوط ليحوهو (دنك) لثم (نوسحه) يبوامخردا صدع ع
 بطخ عج (بوطخ) مدعلل( ام دع سم) لبعد (دئاشكإ ىح(8) ىأ(دمآ )لي رفلاب
 راكلا ىلاءدعلا بص تح موس سام ميظملا مالاوه

 مهغالاو كالفالاو لدلاوح وللار ىمركسلاوشرعلا نممدسعلا نيسع فز ونكمل ع مظعلا



 (تنف]

 هرو أ اهلك ت انوكسملاع يجو سنالاو ّناو سوفنلاو لوةسعااو حاورالاولالمالاو
 قهوب مهاك وطب راميظعا نك أ ككوتار وكسص لا داب انيرئدارا تقلع امل

 مهيوها اود هوف تاك اردال الام أر موتيابادمل ىذ طءأو تانيعتلا .اسن ىلا اونذ
 يللا مهثد_مويلاةسعجرا موج رمظمأ نمداكواوحرواو

 يهحرك © روصردنا دلك ديابابود سا و ىوتشم هقيرط ىلاهللا مهفاسفإ قياما مهظوو

 ناك ولو نذاطروصلا ىف قهولاوهو د:مكل انوكيدأب قيلالاف (ىنعملا) هي رئاردودنآدشاي
 أولوىأ دحاو نمل ساحلارثالاو نات اط دمك !ىنعي اد اوان اط ناناطوه ىذملا كلا ذرثالا ىف

 ةيدو+ ولا تاغصلارابتعاب ةينيعلاو ةياعلار وسلا ثيح نم تاني عتلا ل سالس فلز دتك ناك

 ابراجرك ايودرك ف ىونث٠ دح اوللرثأو دحاوةيتاذفلاةدحولابس< نكلو يدمة لاو
 (عادقاةعبرأو أ نيمدقرب رطلاف بحذدا(ىعلاز كد دراكيابود ضارغ 'دربارمر |
 ,أبتعا :ءاب نكلو ةددعتم هللا ىلا لول | قرم ذكى ثم ناك ولو ادح ارات ل عطب ضارةلاكوه

 «نيساررز تازابمهردت و مانا ولو دحاو ةغيقخلاثيح نمي اعتقل ىلا لوول

0 
 ناكي رشلا كلاذءانممتين الاسا 0

 ردات( رداد وجم

 ةراصتلاق نكن ردا راما ولا

 ٠ دز باردار صاب رك ىبتأ لف ىو لدا مييدوجوماناو لاا نالدل
 ,هو سايركلا* املا ىف ب رشي دح ارثاشبرشاشلاز نأ م دنكى تك نايمه رك هاو

 ري ىرارالتخ اوال

 يلا ادغماشرلا ف ةروصلا فدانءااناروظلاونادي رلاناّدضاناذه نكمل (ىنعلا)
 و تكل مار ورهو يره ىمىونعلاداتالا عنمالىرو هلا فال :خالاو راكلاو

 ءامسالا تالدوجوم كف م ىلولكلو يلكلو (ىنعملا) ي« تسيكي
 *ةراتسوغتلا ساي رك ىرتةيوانلا قب رطنوةلباغتما منا ةروصلا فرو

 قدا مسالارثأ ليزي :زجلا مسالا رثأ نركلو تاضايرلاباهفشنتةراثو تاو ملا ارمءامباهلبت
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 ةفيملاىرادانعا نه نظب رظالا صفانو لاحىلا لاس نمىفاسنالادوحولا صيق ل متبرخآلا
 نكل ىناذل ارطشل اى لاقأ ذملو دح اورأك ىف : دتم ىلا هت هئاضر ىف ةرويزللا ءاعمالا نملك
 برقا نم مهشعب ولع الدحاو ةهما ٠ نه نمو قحلا ىلا ةلمحلا ل سويشلا اا كلاذ كل #
 ةدمحلاةميرشلا قب رطام رفأ نكلو هللاىلاةلا_سوم ا هاك ءايسنالا قرم نافدعبلاو

 نك أهنمأ ادادعتسا مهلك أوهاكر تايلم اغلا تواغتوتادا دعتالاو
 ءايلوالا اذكرو ىداسلا عرا ثلا ماكح أ ض عن خي مهم دح اولا ناك اذههلو:
 اردكر ره ةلذغلا ف عقلا ضعي ىأرانا لاقاذهلو هعابتا ةيلباقراسه

 بيس مالكلا نءهجولا بعت يبسن | ىف ذه مي ناعفستلالمتوج نط-ندد
 ةعبرشلا ىث امح اهنم نيف مهلرر غيل ةاكا ىلا تاغتلالاو ةلفغلا بنا مهباهذو سعمتسمل اةلالم
 باوخار ومص عم هكدوح 9 ىرهدايعب هقادارأاءاولعب وةغيرطلارارسأ اهي ةواروظيو
 ىاوكتس)بهذا(در) مونلا(باوخ )يلعن دأ 'نوح) < درببآ ارايساىاهطتس 3
 لك كلرتو نيمهسملا عج مونل اذ, ال( ىنعلا)ءاسمل اهدا (درب ب ) توحاطلا رادع (ابسا

 هتاطرسهاوج مهوداشرالا نوحامل رام يبفنلا ىضتعم لغتشاو عاقسالا نس مهم
 ىعرىنلا ةقح اثلاهنوقءنتيهذا ى عملا ىو فصل اهم رشلا هنارابعىراردو ةسغرطللا
 نوجا تمدهو عابتسالا نءةلفخا(ب(_ قليحلا] ظافاالا تبهذاو ةارملاهامةيانع

 رجب ايساردشفنفر ه تساسا نوف بان 135ر9 ىونسم نب 3
 يتعب مكلجلل نوح اطال املا بانغشرهرتطل!ىرقءاثلا ده باهذ(ىنعلا) »

 مخرأ هنأ شو ىف نمىردقطتلا اذ_هءاموتعهتلارداشرالا ةبت ' م قوف طال ءامنابرج
 | قرقدل سي ىت> مكدجالممتلاو داثرالانوحاطاهءاهذ نكلو

 # داارزابل سا ىوجردار باو دا غنوحا تجاماراعترك ف ىم هباوعثةتووعملا
 أ انا الو ةفرعملاو عصنلا نم ميتغتس او توححاطلا ىلا جاستا مكسصل قبب مناف (ىسعلا)
 ناسطلاكمل_سأ ىلاه_هحرب وءةطنءام قوسي قمل انلا ىأرهنلا قاما يقل تملا فورملاو
 طب رو هلم ىلاءالاداعأ هدد /تاونواطلا ىلء املا ىرج أو ل نسل بح اصدجو نأ
 م تسا دج نو اروطنتاددوخ هيرو و تسار مل )ناهد ىوسهعطانإل ىواثم نو>اطلا

 !نوداط نه

 ١ ًلاذفالاوداشرالاو ملعنلا لجالمسقلا بناج نم ةةطانلا (ىنلا)
 ملا عفتت انا حورلاو ب "سوهو هل رج
 ىرتنم سكعالو نوح اطال عنا 4*املانا تلعال حورلاو بالا بن ام ءارجأو مهلا
 ةقطلاتلاةودلا كانو ( : 20 ماهرا رك ارا الا اح «افراركتف وكلنا فدو رحل

 |ىنامماو قناة ارابعأ ىأرا مالا ةةطانلا ىأ حتر اركئالو توصال,ىونعلارهلا ف بهذ
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رارسالاراهزأ نتف بهل الارارسألاو يملا اعرض ىأارضلم الا ىرمت تح
 الاذى أ

 يان حر سيو ىنانولا ىسونالمالك الو فرح الو راركمالو ا نر كوشلاوؤل 0

ودوةيبمجض اير لح اوسىلءقئاقدلاو ىناعمارعتأو قئ ام ارامنأ هت ناصس مالكو
 تاح

قا ىوتم ةددعتمرغ انناكم تامودر رت كمرغ ءايلغراأ ةيرغ
 | انتواراجا دخ 

 قتال حررللهرأتثأ ماقلااذههللاا ( ينلا) يمالكدبو رفح دورك هو: ماقنا

لارمظناك فرحالب مالكا هبفرهظي و تن ماقللالاذ
 فوحالب اناالاعف لامفالاولاوما

هالةيمانالا اها ءذه وكنت توسالو
سةرعرا ل[ ناجدزاسك انا ىوتم ةظفيمقلا ل

 «مد

 بناها مدقسأرلا نمعئطسا ذلا جورلاى تح (نهملا) مدع ىانجيورودش صرع وس

طستءاثعموار ريغ نم ةضسن وو او روددعب ناك اذا اله ضب رعلاو ديعبلا مدعلا
 نمعن

اوداشك بسب ةسرم 9 ىرنثم ةديعب هج اسةمسو ىذا ا مدعلا ناحل امد سأرلا
 .٠ اضق

رعجومدملا ةسرم نان نل] جاور زها تحولا ىو
 ةعسولاةدئازسرع مدقلا"ا

 دهس ىلةلاملاملانان ءاّدغر ايست ىأ اوناهم دحدوحولاول ابل | ذهوءاشغلاوح لإ

ملاعنمدوصةلانافمدعا ةظادا دمال اهنع عطمن اواو ىولما !تو ءاللالاع نم ماودفا نلء
 

 ام تاتو ك-!اودوجولاو تال ايحان ةعساو ةسرع يسهف ةغيشملا ماسةموةيهولالا

 (كلنت) م مغبابسا لابح دما .نازو مقر |تالابخ دما ارتلشنل ىلا

 لاذ نيمو م دعلا نم قب الايغلا تنأ (ىملاَر قأ[6م1)) زيشغا

 نايعالالامدسلا لع نءدارلان ال ممل اق كركبالو

 ردسي و مدعلا نلس<لاثملا اع لايخلا لابو خاتما

 ةررظم هنوكرابتعا,ةمع أر وتم لا مالإ لايف. ادرحو ىلع مدنى اشأم دعهنالهتع

زادوب رثكنت ىدهزاب 8ىوتم لاتاذولو مغلاو ىدضلا ةئءاةيفورظااو
 دو2تازو لايخ

 نيرداسلا تالدايالاملاع نءىيشأدوحوئالاعراسم(ىعلا) مي لاله نرمصهرقوررد
 | ىشرس اب« نبا لوةىلسءو هذ لالولاك دوجولا فر مغلا نوكيب لاا ذه نمو نشأ قيضلا

 دوجولا ماع. سف لال_هلاك ىري راحل ا دوح ولا فو رم نيس ضرالار دا

 نءرغصأ نركيدوحوال أ اذااد+رببك لالا ف رّوستلاناللايحل ماع ن مقبض حراما

 0 اديزنك دسم ار لشن كايرو سح ناو ئت-هزابإل ىونثم لابخلا قوه ىذلا
 نا هز ورشلا تالق. ضأ ىف أ:دارشل لاه ينعي نوالاو سلا لاعءدمب (ىنلاا)

 قيضلاة لع (ىنملا] مدا ابك باجل
 تالقي أد ودهن ريغ لا ةبفلابدر دع لكو دو دحتدا دعتلاو بيكر تلا نالد دعلاو ببكرلا

 |كالا-#اناماداءونوالاو سما دو>ولا نمو دوجولا ل ايانانءولابخلامدعلا نمردابتملا



 ةداهشلارلاعو ةساحلا ةوملانال دحولا تاجوأ 4ل صال نوالاو سحلا ةبنسم نم صانع ل
 ددعلاو بيكسحرتلا نم ساوأا لهأ دعببالا له ىلدؤدادعالا نم بكرم توسانااو
 بنام ىلا طبع كرام لكو لفاسالا بهايغو عئابطلاو رسانعلا تاكرد نمصلخت الو
 نمرغسأ اهم ةدحاولك : ةرئادقبت م د_هدةبت سهو ةيضابغناهتكرح تناك مالكل ازكي ع
 ةكراامأورسخأ مترودتد مورق فاس زكرماىلا برخأ ىهىتلا ةرئادلاو ىرخخالا
 نااذهايفمدعلا ىلا ةبقرتم اعرئاردو ةيط أسدن !هللا ىلا ةمرلا فطي هلل ىئازكرملا نمةعقاولا

 ماع سح ىوستازإل ىوشم لؤالا أد بما بناج ىلا ثكرحتو بيكر ثلا قيض نم تصلخ
 د .ءا(ىنعلا] م نا

 ةدولا ىلا لسة 5
 |روصااو سما فن سدل نالت الا كلاذل سادي وتلاوة دحولا باطت تاكذا

 لو بكرم نك تلف نافكرأ: ةعامأ اينذلاو لك ذام لقتال

 «« فاكر نويو دوبل عف لب نك سمول ىع ةرمسب هللا |.
 اون موالعف تناكرضاملا صأ ةفيص .نكممأ الث .(ينلا]و

 بيكر ثلا اذ-هىأ ف اسئلارا اسر مالكا يف افضزانونلاو فاكلا انرحو مودفتدابا
 ارثالا ىف دمتم ةروسلا ىف رياغماو ىنعملا ىف تم ظفللا قد ّد_ءتلا نان ىنااىفال ظذالاىف

 تانيهتلا نان ةدحولا ماع دحتل ىنعملا ىلا راتتآو5زَوَصلآن مج رخاة دحولا تدرأ نان ىنعملاو

 ناربغنمةببمتلا ةردغلا عاؤلأ ترتهظفىتيعلا وجلال ؟ىلعلا دو>ولا نمتنأ ةيصخختلا
 دارفالارايتعابةدسحار اولا نم ثدحو مسملاو حورلاو قا وب مالا ةراكسس هتدحول عمي

 20000 ا ل.
 ملحن اذافاهريغو تارمصبملا ف تاكاردالا

 مبسم ىم ةدحولا عش وأ فاج رعي وبا لكن ءج راع
 قدرك ف دآق سه ردك ارالؤ سنا لس حبرحلاف بشل لام لا مكادلس ما للا ةرنردالز لاوحادشهحات

 دتكمار لو ,ىوشم بدالا لة ةمسقل ىف تلعف 4لا ,بئذللءيااسبدأت نام قاده

 0 فل ةاداارو بئذلا (كرك] 67 ٌزارفرست
 (ارىرسود) قيبالوح(هاات) 6 .هرس) لاذ ( (نك)
 قيال تاسيئرنوكيالو> بئذلا سأر علردقلا ىلا عبسلاكلاذ ينس كال

 ىملارهظيد .ةدحولا مرح ىف قيبالو موهوملادو>ولا
 نك مل علاكستلا ن«هياهطلس ىلا ىلارظنو لاما





 ((ةطلا
 1 ذلهو همتيرتعا ىان بئذلا لاح نمل اعلا ناطلساب بلعتل لاق هقعت نم ةعسقلا هذ ةريبكأب
 نيريتدلا نمانلعجاو موهرملاندوحو اثم حا يلانرومأ انس ولو تايادهلا ٍبايرأ لاح
 ةقرعملابلعت لامتمث الف ةعاطلارمظ ىلع ةداسعل ارانزنوطبارا ةوصومان الانرعغب
 ًارسرهو و يشك اموثعردنوحْتفك لف ىم ةناطلار بأ تحوةيادهلا عيسدنع
 تتكوترم(ىثك )اتبعوا. قدعرد) ليطتةادأ (نوج) م ويوداتس دكر
 ةيرعلاءابل ارسكب' تاتسنإةثالثل ار هسره) نوه مم ىنعم»ارلا عضو فاك ارسكم( ورك )
 تنك املبلعتلل عبسلالآق (ىنعملا) بهذا ىعمةس رمااءايلارسكب ( وريو) دش نعمت
 نمانمآ كنوك هلا بهذاواعبج ةئالثل اذخانسمأ تحت كلف: تدق وانوه رم اننبحم ىف
 هى دامو ةوح مرار توج ىد ثارام كلج نوحا و رإإل ىم نزملاوفوملا
 بلعثاب (ىنعللا) كيذؤن (مب رازآ) فيكى عم( تنوح) ل سلعة ادأ نعضولل ىف (نوج)

 اناذأن يع كاتيذأف نع تنأ تنك الكلي ذؤن فيك انيلع الكم كتبلكم وانل كعيبج تنل
 وى ةمحر ضو هفهتباعرو ءظؤح فهل هه نك هتوعال ىف هتوسان*انفان هنن كن ىوف ىلع
 كال ديصلا عاونأ ةلحو تل نع( ىنعملا) ماري ممم نو درك ب ىاب « ار تاراكستا ةحوارامإو
 ةيكرم(ارب و)رحأ لعتنونلارسكم (نزنا ىلع دعس او بسلا تاومسلا ىلع لمدق عش
 اني و شطبتانب كنال لاعتو دعما ىمج بأ يميز ذع ةزمهجآن مو ىلسع ىندمع رب نم
 لطفأ ةنيطعأ ىنلث منع ىركذ لغش نمىتجدتلا كتحصل هنلالاقانتاغس كتافصف عمست
 مييرت سم دروس « ل انرل را تيب قفرك توجو ى, ياسا ىلسأام
 بوغرلا انعبس عملا فتن أ الب ايلمث ثل تنآف ةربعىفدلا بئذلا نم تكسمامل (ىنعلا)
 تريسع هك دشاينا نتاع ىو هناريج تومي ظنا نم لقاعلا ىوف ىلع بوملاطم انءارضو

 ءالبلا نمازرتةريع ل عىدلاوه زقاعلا(ىماار مب رع ىالم ردناراب الرع زادك
 .مدارركشدصا :نابز رب مدنأهنورال ىو هريغ ةسارس اه ذأ مديابح أ توم نم مقلا
 ةثامهاسا ىلع ىرجأ تقولا كلاذباعتلا (ىنللا) يدماوخ نآس زاريسا رمق
 (سح « قكىدومرشب لوا اسمو » ىوتشم بئالااءدنادعب دسألاىناهدالئاةركمش
 ىلءردقي نمديصلا اذه مسقاكنابالو أ ىرماولن(ىنعملا) هي ىزانابىدب»ك ارنيأ نك
 0 يناير ار اررا_ابسون إو وشم اذ».نماصملاوةنمح ورا صالغ
 دج أوان وطأ ادبي درك زاننءلا ف (تاهجردإلانل(اراسك] ىفاعت 4(اردا) ركشرس ايس) اييتكتتلاةادأةر رعلا"ابلا عطب وهافلا عج ةيسيافلاءابلا تب( س.) ينايفيشيي سب لا
 الع ىنللا هترشكسلاددكلاو أ هتيدحلاهإ يىعلا) ةءدغنملامحالا (نايفيشييإ) دعب نم( سن ا
 بن يسردل هيضامنورتر م قحىابهسابستا عدت اناظى م ةقلاسلا مالا دعبانذلا ف

 (ملا)



 ثورقلا له قملا لبق مةرداصلا تا-ايسلا ثيتءابمنالا تا ةطساوبانمهسىتح (ىنمملا)
 |نالاسزاامدك انإل كر اى نيسعما-الةريع مهلئم اتم لو انيبانمعسو بألا ىف ةيضاملا
 كلت لام ن نحن تح(ىنلا) راسل دوم * شيك
 ةي رولا ءابلارسأ 431 "كغ بلعتلا لم انذلا
 1 ظفملا ةيسرافلا»ابلا تفي( ساب :و) ةدايزلا عب
 ةيادسهلاىلاةاوغلا نمسيرتوةعاطلاو دايقتالل

 , الا ورخآلا نف ىوف ىف عتاعاطلا قرقسنو فسأنمركظركستنو
 هجولا لاذ نم( رشاز) تاب ردود[ دووحلوسرناو نامدئاوخو رثازءموح م
 ةفالااناعدمجولاوبيسلا اله نمر (ىدملا) ريغلا عم ملكت اريمش (نام) أرق (هاوخإل
 ند ةموح سم ةمأ .اىتمأ مو هلع هللاىل لا مهنا فو وحلا لوسر كلاذقبو ملا

 || باج عفرار ةداهل ٠ دهلرظنا !ذهابق مهل هتئار ومن ةريستعم محالا نع ةرخأتماهنوك
 اه ىم رابخالا نمنوكستنيبدكلاةبفاعفيكرظناو رابتعالا نمع نعةذغلا
 يع مظع (ناوظقسا ) م نآهمىادي ادي ريك دثب ودي ركب «نايعناك ل تآ مش و
 ا "امظعاب(ناهمئااوصتو 06 بريك دي ؤئ)اورظلا(دي ركتس) باث هللا (ناكرك ) لاذ
 ةممرلا مهر وع شو مهماظول ورنا ةفلالا مهالا مدعو بائذلا كلن" امظ عام

 ةالا م نمر الو ب ذكلاةبتام كك وراه ضرالا اود يدف ىلاعتهّشسا لاثاومستتو
 ثاثلب و شطب نإ نكس موف تن :او مح دعبل هنلا ناك امر ىرق ىلع باذعلا
 | ى-هنادوب ياو لهاته م رك توكيل توملا ليخةموتلاوركمتلا

 بعلاوربكلا اذه «سأر نم عضي لقاعلا( ىئعملا) يدعونا
 د(ب رول كع ناك ةىأ نم مس 0 ::ءارفلا

 ريكس! اذه لئاعلاعضب /ناو( ىعملا مرالالم .ريك ىنربع « والامزاناركيد
 ديد لاقاذ ولو ةرمع هلالضا نمنو' وكول! توعضبهلا-نءريغلا ء-أر نميقلاو
 قاد بثوب ىو ر نك. ديصب ك نمابدك ارموة سما ذيل ءو بلم هللا تاول «عونن ندرك
 لشن لم ردياع حول فقتاب اذه متالوذ#ىاتقيقن نايمرد ديسير

0 
 الو ربك الا يتلا لاقىيرهتلا نكسلوا



 : متنا ذزهو هيقيلي ىذقلا ىنعلا لص هر اوحو اوقع يمج قحلا مب
 ىونمم قفوتلا ىو هاوهب رصبتو هممت نال فاوتلا بر ةو قيل اكي مهس نا ضئارغلا

 (تاثكرسىا) عريس داع مدرمتاجز نم ه منوم مدا ةكرسىا بتنك ف
 يع تاكلون تسل (مانم)اناىنعب بلا تف( نم) نيزيكستماي نعم سآرلا ني ديحاساب
 (تاناجج) تبتقر تموبلا مشب (مدرص) حورلا س( ناو ان( نم) كل ةرهاظ ب رشد
 لاق( ىعملا) هدحو ماكمتم سفنع راض» لعف شيعأو ىح أ (مز ى)ةزعلا بروهو بوبح اي
 انأن كل مكلئمرش ةرهاظلا ةروصلا ىف هنورتىذفانأ ىنعيإبأ تلاثأ ىضرعمانهمول حوف

 شيعأ يلا ىزألا بولا وتبنفو تم ةناوبماةيرشلا حور نمانأ ا ذكتسل ةةيقما ف
 تما( ىعلا) ب رس لارداورهسدشا وح رشلاو ساوحرا مدرع نوجا ىم
 ري رهىأ نع ىراضلا ىورارسد ولك ارداواعس ىلهللا ناكرشنلا نأ ساوح نمتوتفو
 هنئذ 5 ده ايلوىلىداعنم) هب ر نعمل سوسيلع هللا ىلس هللا ل وسر لاةلاتم:ءهشاىشرا
 امبح ا ئثب دبع ىلا برغتامو) ىداع م عمتم راح اب ىلولا تلعأ د _ةف ىأ (يرحلاب

 ث مكلثمرشاالا اذ_هايرافكلالاقاك لمتالو مهريش«ايلوالاوءاسنالا س تالا ها
 ف (ىنعلا) مب ريلددت باتت هءورزبآىوس ع ريشمابو رنا عنز دبا تسهإلل
 .[ىأرباد باعتلااذه بناجٍباهذلاقيلبالو دوجوءدسأ بلعتلا ادسهأ

 بوري اف مالت راغحابميلاوظت
 (ينعلا) «ىوتشىوزاناريشرغ « كدر دى ساروصكور زر » ىو بوشغ
 ءايبنالا نم بلمثلا ةروصيف ىتفانا ملعت ةروصلاة وح نم مسهتد هنو مقتعت ناو

 ةرهاقلا متوةروهط ده اشنْلأ ىأ عاب .لاثو مهتم عممسنملأ عسبس ةفيشحلا ىف ءايلوالاو
 ا ىديوحزا ار حب ىدوسو 8 ىء ةلح ا نما دحاوانو-كلرك ذنغأ
 نم قاندي سل نكيلول (ىنملا) مامفتساةادأ ةيسافلا مخلارسكم (ارج) يقدلإعرب
 فيك ايندلالاءوهو لاعلإ 4مم ةرصنوةردقو ديال -ءو لج حلا



 يعن اططتا دك ماسلا معصم
 دوحو ف عبس نولا ةئامح اندي_سناك (ىللا) هي ىمرخ لاعودوبرشت اوجوأ « ىدرد
 أوارمت# ساب نمرخ هكدوج) ىو ردلاك اعلاو راثلاكناكمال-لاهلعوهوشدبو
 (ساي) ردا (نمر (نمرخإال معد 4 تشكن رخ تاربهعشدانجوأ ا اب
 || اظمار هنزر ىلع (وا) نمرحلا لسعبل [تشادن) ماللاءباعهرشع ( وارشع) ظفح نعم
 "|| ردم اامل (ىتعملا) هلاوح ىفع ا ) نيعضوملاف جونان دبسل عج ار ريم ىعمو
 «مأاوعيطبولو هنو ءداولبقي ىأ مالسلا هيلع همحر شع اوظط عيلان ها لاعلهأ
 صرخت اليرلاة نب ىسلالار هلال مهدوجوردسب ونمرخ ىلءلاحأمالسلا هءلعح وب
 شيردرا هرم ىوشم مرح ةرهقرات مولعه ؤاعد لاس انارايدنرفاكسلا نم ضرالا
 [|روشحف (شيبرد) اكن ملكا (واكر ه) جي نآهددياش , كلن وح بدا ىفو نابنريشن
 2 .اهذ(ناهترمش) قلعت دتراشامسا را)
 |رسكب (تاهد) ضي( ب انكم موق ءوترلا بث ذلالثم(الركن وج ) 4 بد!ال(بدا )ا باسنالا
 هلة مقرتفت بدأ الوحل ا عبسلا اذهروضحف ناكسص نملك (ىنعملا) مقااوهلادلا
 درت لروسع» ىوتثم لوم ريغام الكم كش نينا ملا
 أرقيو روك ن اا عسبسلاك موقرملا بنإلاَقرَع وه, ( (ىنعلا) هي سار رب مهمانمعتان
 ولم ا يعسملم
 كاب رشد( (ىنعلا] جراد د شرك دو هادا شيب , يتسلل رس زؤل
 ...لارو> وادق تك عع 2 4
 ”ىدبأت « ىد“ مدحرب مخزشأ كاك ) ك مو .ذملا حالو بدالا
 ريصيو نوكي بح نان ىفامسأسا رضا نال مسا ىلع ىا برشلا لا - (ىعلا) جىدش
 لهأ اذكناميالا هايس هبحاسدلضف قبب جو رابغ دالا ماس لقا اوتامالا
 لي زتالراكلا تداكو لورفكلاةلل نماولي-,ىتحاولعفام ىلع او مهد ميا لالضااو عدبلا
 اما قا باهذلاب بما تتا ءادرا رسال وكر هامات ناعالا

 راد بعنوان حاط لل ثنو عد وهو قري
 2 ويا يت ظالم قو |نمرئاكلا هال ءافشثيدحاو رغب

 طش بال هنا عم بلل ارضاح ا ءاريىلاعت هللا نأب نمؤموهو ىف:
 1 ل نقأو ةيسماأ ِ ا نم ىماما ديف ثم“



 ممن

 جبالها ىلعهللا لهأ عمج أد قو اجرا باب هسغن ىل .ءممتذي و هللاءاضقةر عبط تسناللوةيو

 0 ذا اومنذ تولت يدح تا نت الو دوجشلاو فثكلا ىلع هللا ىص هينا فرعا
 ظحال ب ةيسعلل ةصخر مهل رفع هللا نورذغت يف نوبي موشن
 نيبمدقلات باث نكو هءازج ىاهريارشةر ذ لامس لمعي نمو هءاوث ىأ هرياربسخ ةرذلامتما
 ضع نعلأقو موج ن . نع ءارهزلا مل انربخ أل لسو هيلع هلا لص لو -رلا أن ءاجرلاو فوحللا
 . || ىع ادبرنم نمله اهمالكو ديدصا_مارستو دب دحاملحو ديف اهرعتو ددئاهمماهناسرأ
 ىتيلر ع لاقو فاك أو فوحذ اًستنكى تبل قيد هلا لاقو وأ لىنت إل تاانتقانأ الف اهلع
 اندوس.لاقاذهاوىندلتإلىأتيلىل_علاتو قلخ أل ىتيل نامدءلاقو فوعطت ةرصم ل

 قوق (ىملا) يب ديدباررسيادرك ماوننوج هذي سراهتيا نوح تسكر تول ىم انالوو
 ىنطابو هيف ناعا باسالو ىرهأمل ىسهل الار ,هنلانا ىلا ىأ انه ىلا مالكلا سوال تعطقنا

 أرعش ربك الاؤيشلا لاتىنلابلارسسلا اذهراهطا ىلءردقا في كف لكشماذهو ناما بلس هيف
 ادبأ ب راها ممعبطلابتنان ماي فطت لاما ىف اهللاست الو اهدقوت لامعالابوكلنمراالا

 تاحلاسلا لام الباهت ذانةئيدرلافاسراالإ ا 0 ءابشنت ثنيح لكى تنأو ٠
 0 د_الو رشلاوريسملا قلام ثانال اهنت لاجلاو ام برسم تناناهفطت

 رارسعدإل ىوشم لوقي وءيلا دركي رم اهل نكلورسلا اذهراهطا لع
 باعتلا مسا (ابور) اذ( )لس (وسجه) يدينك مل قي هاودو شب هديتك كش
 باعتل اًدلاذ لدم( ىملا) اولعفا ىنعم( دينك لل 200 'ءاتكسةسرعلا فاكلا عذب (مك )

 ىلع مكسرح بيس: ىلاعتهتلا اوسعتذ مكنوطب ىضتغم اولغتشت ا
 اوصلك أ ملا ع لبج اعنا نانبلعل ابل هروضح ىاواعنالو براشل وك لا
 ةامتام و ةيجوا شيب نموام جال ىم رهلارهظمةعيبطلا بيس اونوكتالوتحللا
 مكدوجو او اوانأو ني ىأ نموام لى اق ءءا دقاو ءض( ىعلا مذبه دارو كلمتسرا
 ته نالت طسولا نماوج رخاوانلا دهو هلا ذ_هاولومت الو هكلمدو طعا ىل اعتهكللم كيان
 د هل برق مويلا كمللا نل لومي ىلاعأ هللا نان ب باذعلا قيس ىزاجلا كيما مكعز بس
 نآدوحريس ديصوريش « تاراررما ديار نوف كوم راسهلا دح اولا هلل ريغأ|
 هللاىفاونمترانأو نعتدسبةنماوصلختو قالا رطف ارفق وأن اى( ىنمملا) تسال |

 ا



 (هديع)
 0 تت ب ب بسسس سس سس سلسل

 نع هزنم ىلا عن هتلاننال( ى علا بللازغننزو ىلع ملا تف( زغم) عسدبلاو بيرغلا ندعو

 نمنيسلاعلا نعىنغلاوهو هنا الامس يدقتلاو مي تلاهفسوو للعلار ضارغالا

 ىلا ةيارغلاو ةعادبلاوةقاشرلاو ةفاطللا ةسبت مف ىعىتا ءايشالا نمو ةيبالاوقي رشقلا
 هناك مهلاكفاسوأ نع هزنموهو ىمتالا دصغملا ف هلل هجر ازغلالاتءدايعل الا هقلخ

 ىوم ةيفيقوتؤامسأ تناكأ ذهاو قلل اهرو هن ةخس لكن عل. عهسذن فاسو أن ههزنم
 ىأراك- لك ىنعلا) متسوشت انك دن ىارزا 9 شرها

 ىم الاو.دابعلح الثا ا كلامداطا!انلاذاهقلخا -ومةماركلكوداحصاو عئس لك

 (تسون) «تخ انثوكن كد تاودهمهنا و تضاس زاخر بوم ارمشت

 نيالدجو أو ىناخ ىنعع تخاس] زج ال( رم) لوعمم ا ةادأ اروءاش فن (ارهش) ىف

 بكس ( وكن آ) دعس متمثلا نونل اوءافنا مشد 2 .) اهعبج هل ,دلاءذهو (تاود«

 قلع ئتف مط تاطللل سيل (ىنعللا] اومهف ىنعع (تخانش) ىذفالاذيتمع اكن,

 0 1 ىونشم ىعم لا اذه مهىذفلالا ةديعلانهدابع لح اللودلاعسجو

 اريسودوةلودلاقلخ ىذلا هللا لاذ (ىنعاا] كارو ارا ةحاهتودال» «٠ ارسودودي رف

 ةري سير سن نم امطعبةلودلات قلطم ىنغ هناي 4 نوتأبر لك "ىأ لو لاو ثم !ةرخ آلا واسال يندد

 ىف باع قنعألا_خايلصرلاعوه يروا ايف لام هللا نأ رمبخ قامت ةاروئير افا

 « لدديراد ء سس: سب نام شيل ىزاك# ملجلا عيه اوهو رطرالا قالو تاووسلا

 نتلارسكم (هكن) متكتلاةادأ ترحل عشب (سر رين راد

 اووكسنالى هج اولعفت الوتح (هيدركشا) يلَعلاوع(لد)اوكسما(ديراد) ظفاما ةمحعملا

 مادقاريثكمكيوافاوظفح ا (ىنهلا مهلا لادل دي دش ءايلا تشب (دي) نظل نم (تاكزنا)

 5 هرج تسجورك فورس دلو ىرتشم مييغلا نظن ءاول خال تح ناصسلا

 ارانلعياك كنا دروب لعبو كلركفىري ناسا نال(ىنعملا) ب ومرا صا خريشرملا

 ىوريبملا فيطالاوهو قا نممل+ب الأ ض ابا! صلاخ بيلحلا ىفاهتقدو اهلوط ىأ ةرهشلا

 أوه .ذلاثل دو (ىنءتلا] مدش 'ىأبشمت « ت2 هنيس هداس شن 0

 غل ل5 ؟ مرام تاقلاوردصلا ىفاصشةتالبراس

 شون نمولةالخب نهي الع نقرب ةةرعم ىفدأ 4 ىذفاو بحتال ةبنيغلارارمالا لعاذا

 | ني ارامرشإل ىوم نوكيامر ناك ام ىربف بورغلامال_عشوةنئا: ؟يمنركي ولا
 هدام ,بهبلقافصىذلاو (ىنعلا) يدوس يؤم نيا سؤ مهكناز

 هنا كرو ه ىذا نها: ؟رمب ىلاعت هقاوهو نما نالانرمسيف ين ىذلاب

 ةيك نم ىلاعت لاوه نمؤنلا ينعي نمل رم نمثل |مالسلا هيلع هلوةوهو ثيدملا

 روني افا
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 تافصا او تاذللا: ؟سملماكلا ىلولاو هن ؟رم فرهاط ىأ ىلولان ءرئاا ذر مبوب مالع
 هروذب نمؤملا لاذ نموملا لهد نمو 15سم نصؤملا نالان مسا لاع ىلولا نمد ءوااوأ بغا ارسس لاع
 رودي سب » كاحردارامدتتوا طزدوجإل ىوم
 هزيع ول كلا نمنيفيل ١ عي ىلولا كلا نان ثلا دقت ىلولا
 وتركنا 0 4 ارباتواربلف دايس رسب ٠ اهدغن ل ءشناج دوشنوح#
 ةزاا هوامملا بافلاوةروزا فويزلا ىأ بلغلا ىرب هنأت دوم نلت ولا

 نايفو .ناه[ دا ن دنا نآيردل :دسافلا غانو قاسفلا بولو |ءرطخ ىذلا هللار

00 9 
 ثم مم مهرصن رؤتتبلهللنفراسعل اةيفوصلا موهوحوماحتو ماذقأ
 ةداطاذك يشار بلال .ال ناك يحلا) دوب دايرا ناب هدينش أ«. دوبتداعإ
 تندؤو ىرشال رمان فتك ناو

 (متسيا) 0 ادام بج نال لسلاح ودا ام تيكرالفأ
 طيري بلغلا نال مهلا عم وس نمل الاله (ىنعلا) طب يب (دنس) هوكي( مشا ) لامتلا (بجبناج رو قب( رلجإ) بلغل!(رد) نال( هك.فاز) نوفي

 متع
 م (ىنعلا) 0 0
 3 وكلا ايل حوال ني ادد 5 0 مالوم

 يحل موقرودسر ءركشلاور كنا ةاقسلا او رشنبئوصلا(ىهلا) ريس 0
 ةموس اهلاو ,ةيادبلا تدحت اذ هيلع نرمت نا ددح ارو طوار كب[ لب :بلقلاة [رم

 يلا «داتيرخ رايس رهو كب لع ونال
 رميا هاج ةرل عضو ال انسح ةرطفل باس نمو نم (ينلا) دابا
 قوةتو دما نأج لقيص « بو -ىور ذضا.هنمأ ق ذاع ىم نوكيا ذسه ىلهذءضن نمسح
 قأنالاسوذهلاكوهلاجدسه اشد .ةرملا قشاع بوبحتو نسح هوجو ىف( نمل هللا |:

 يلعبوا كلاءاغشا بوبجلا ءام اولاقاذ اوبولقلا ةناطظتو ةفاطاو و ورئا لمي نسأل !هحولا

 قرش



 نكن

 : ًااذاح ورلالاجو ةضح ا بوه اربغ»ءاروامو ىسور نم هيف ثنو ىوخ
 بلقلا تت ىل_عسل هت حورلانالحورلا لابحالا انجب هرسهنلا سدفدارأاموانرشواردخ
 طبشام_ممدظستت اهلاعثىلع ةنئاسفتلا ىرقلانامصم شوشو ةلادعلا سومان بيرل
 تيقاوبب ةعسرل اهتاودذخأبن اهني ىلءاسنتي ةركسفتمل ةوملاو اريزو لمعلا ساتر كلما
 اروثنم نركيذمعت غلا هع اذلأ ناروأ ىلع هيقلبف ةغط ان ةوفلادا دعناسل ةعم تارروصتتلا
 اج حورلا ن اطل .ىر.ةالحلا: رلاكب للا ىلاسىفوسأا همام هعضو !ذانثا املأ فارملال

 ةرطذلا باس نم أى هوا _بحو ةةلح ىسهف بكل, نوكنالاهلةئطلسلا نان
 ةايماوعش لوغبهرسبهها اذ هنآك اهل ةسوجاوم ةكرملا نوكن تا عزاللافىلامث هللا نم
 ةداعسلاب ةرطقلابلمنمرطقتت نحت رد بلا هواسر لمكهفراعرظن ءاحت كم ول
 مضرة بحلا عاوبأب رطاقنا اذه فدا باحاذهانل نبأ نموريق نانةيدمرسلاةيادهلاوقيازالا

 ةلوعصم مس ولف :قاشعلانال لو بولا كلر رمي ةمايتتسالا عزالو راكفالا أ دم كيلفنم
 مارب للتو طي امومتشما 8 لةنهل جالو رهام مهتالكتمولاججو

 انين ولم فسوبانديسروضح رفا“ ىحي ناس ىف اذه يي تاغنراو 0 ةورا ف سوي ددإ

 نايروميراي نام ارادمأ وف ىواناغمرار ةفش هةمفسوبان ديس باطوىشامتو مال اديلعو

 قيس(: اناا عج( نأ دام ساو وب دحوم
 ءانعم مملار كد هب نم ةبك مى ديدن« بفيونيوكلبو ممل ارسكم( تاه يم) بت (ناب رهم)
 ماعلا فارم[ نمىأ (ىعملا) هانملظ ذأ عم لزنما ند ريبكلا

 مدونتك » ىوتنم الب زرار ف اسم ةيراجو ب حقْيَتس مالا هياعقيّدصلا فسوبل

 ا انش  ةداسو ربه قدوكا ثذوأ
 ىوتثم اذهلوةيمرح  اوةفراعملاةداسو ىلع“ .لك ناكو ةماوذاطلا تو فسوب
 ارفاسلا ىلطعأ (ينعلل) يد ساامودوب ريغز ناك تفك«. دس>وناوخا «شداددإ و9

 فديوا: ديسل امم مهعمهلىرجاع هلأسو هركذىأ ناوخالادسحو روع رك ذ فسوبان د سا

 ىونثمةءفرلاهذهل ام ىنوبص عسسسانأوةلساسىأ ارمنزد حلاو روحلا لا ذناكس حت ذل اذإ
 دسالل نوكبذلو (ىعملا) 4210 2> ىاتتا اسس ٠ ةيليزاارربشدوضراع

 لوقا اننأش بال ءورسج قملا ءاضتنمةياكش انا سبلو ام رخ فتيل ةلسللا نورا
 /ةادا(ب) هدو ريمنازاسربضزءمعرب « دوربخزراتدورارريشط ىو الم ربسلاو
 ةغبسندوبن م (دوب) طرشلاءادأر كسصا ن مة( راز قنعلاوه (تدرك ) «العتسا

 لل اعئاس صرفلاةد عاف ءزاسرمجتز مج( نازاسريجخز) مسبح ىلع (ةمهرب) ىشامالا
 ايبمأ للا اديعتطصم عمبج ىلع تاك الر اءالف لكس عسب كا قدع ىلع ناك نأ .(ىنلا)



 ذهل
 ا هناىفا_ت:الاندباارصيزي زهوه ىذا اجو رلافسويداعما لفعرت ةىسفنالا فوك اعو

 اثءاةيوكيل ةءيبطل ارثي ىف ل مهئاملاو ةريشعلا ساوحلا مهو ناوخالا لكس ق اغتابا ديم اك
 ماقلااذهلىتتفاساه#.اسىلساوملا قافناناكولو ارك نم حورلا في أن مئلاركستلا
 لئالف اس اغن أ ةعبطل ارثب ىف ىمدح ردقل(ىرحا كن ىلة للا ثناكو اد تناكنكسلو
 ىونثم داعملالةءرسنانلاعلا ا ذهل هأ ام ءاضن ان«ةرعتاءاشقل ل اةنمال ين تدحوف

 ةادأ (نوح) « .آمت ساكو قاحترد نوسحه
 )6 اج) ىشاملاةءاكلس تنكما انعم ىدوج نززر ىل* (ىد 5

 *(هام) مسخ مود صم قلك تدع( ثساكو) قامت (قاحمرد)لثم (نوسحف) رئبااوه
 ه4 لاقرثيلا نءوناديزلا نمتتك فيك قيدلا ف سويا لاق قي دصلا لاذ( ىنعلا) معلا
 وش .الثءبو عب سعت نعم دمي وهو نا هقثلاو قاحنا فوه ىف ارم لاك شّدصلا

 ىأديدملارمتلا ناكولو( ىنعلا) < اهجرددرردب رخارد ىف ه انودددرت ومابرا نا غر دو
 ءامسلا ىلع تركيالأر ب ,آلا ىف نكل هسوهتو هتف دنع ا'كنيةاط ىااتو دله ذي ق احلا ىف لاله ١

 اىنتقداصا نكل مونغلا ىاحت ىف ىناعجةعيبطل نا ديزو صارم ءاغج ناكولو ىأ ارنماردب
 نعدعد ن ماي لوغب هاك المك ىردبن اصر هاك مولعلا اه ىلا ىتدعصأ الا تاياذعلا
 ذو كل :هيبطل كنف اخع د #د كوس ف كانولخ تيا لخدأ ىل الا هتطو
 ةلذلكرخ نا لعتونل -اوح داو خاريمأ و كبرت رم توك رورسلابكتوروالاب لردك
 دس دو مشحروبه دنوكنوأبنادزاهك 9 ريآل اتمرال سوةفرخ لك ةيقاعوتلود
 | رهلاراسةيقاعلا ترظتاذات اهومصونواهل اف ردلا ةدحاوت دولو (ىنعملا) ميلبتمو

 أ للا مم_كراذاصوصخلا ىلءايلاعىؤر وري سبل اورنص. ٍلاىأ باغلاو نيعلارولا

 عك 0 و با شرس
 ايرذي علاوات تاره اغلا ترظننا بارثل تحت محملا او هر( ىملال(دنتخ اسر اهوخ

 1 سو رالا هي نعازبخ
 زالوتدددم (ىنعملا] جدن هوه مهفو تاجو لغم تشك «دئةفوك نا دن دريزارتازاب لل كوم
 دعما ىلا كلل ادعب لزنث ىأ هحورومم وذو لقاءا !لةءر اص هركساع ىأ ساربضالا تمت
 امو ثاعلا لفمو خور را صف لإكملاتلجوأ ىلا جردت تح قورعلاو حراوملا ىلع م-ةوغيطو
 نام تارا. لي ىوسشم لأتاذل هلو لي سختلا ىلا لاحالا نم رذقأ ل بريال حورلا طوبه ناك

 هتروح



 مم

 فاكلا عش :ىلوالا(تشك) تش كدعيدمآ عار رزلا بعل «٠ هو «قشعوحم دوج
 (يملا) ثزواةحو:غمأر فتو عر إلا ةسرعلا فكل ارسكيةيئاثلاوراس اهانءمذ راقلا

 عرزلاد» اوتو نأ بقاوتو ريس ىلا تاصوو ى- لالا قشهلايّسب
 (هلالوسإ ادنبم (دع) تالا وأو عارزلا به :تنأ
 4 الام( دصءاعكر مها اجر) معو حيال رافكلا
 ايئاللا فاودخ- منا ةرخآلا ىف ثوفرعن ضو رونو هو (مه ماتوا

 قم هاشو:اروتلا ىف مهتفص (مهلث») روك ذملافسولاىأ(ثاذ) ةتئاكىأ(دوصدلاارثأ نم)
 هاعأوءاؤن(هرزكف) خارفاهقفوءاطلا نوكسا (ءأط جرخ !عرزك] هريخأ دتبم (ليدالا

 ىأ (عارزلابجب) قاس عسج هلوصأ ( هقو ىلع ]م اغتساو ىون(ىوتسان) ظلغ( ظلغتمانإ)
 نسحأأ ىلعاووثو اورثكف فعضو ةلق ىف اؤدب منال مهنع هللا ىشرةءاصعلا لم هتسسلهعارزأ

 ىسشنالا ف ىربكلانيدلا مجخلاقو علا ةروسف نيل الج ىمهتنا(رافكلا مهج 0
 باهقلاو ددوتلاىف م ا ا ذشأ
 نيديرملا كيل: يف فلس نعافلخ ةمالاءذهجاشم ة:سوعاك هللابلط ىفنواعتلاو هللا يف

 نمّئشانو دصسإال مان لاصولاو لسولا ذهل ا ىف مهدصق ىلا بعت هوو نوير .رينيألا

 ىت> هسخارفمأطش جرخأ عرزكسص خالو ةارونلا ىف مسهلشم هاب هرشهتالا بندا
 سوفنلارافكمسهب ظبغبل .وةرقبالطلا بع لما ىأ ىوتسانرفلا لج دعتسسأ

 حورط تعبان اذا اذهان ىهتنا ةعيطبلا ميغ راتتتةدعملب
 قنوت اداملا .ةبئابرلاتايدملا هلق 29-

 ةدحولا,ىغمت ةديجلا قالخالاو تادابعلا باستك اونا
 | رهظت هيفو عم او و ق.ةااوحلا |نهو ة :باغعل اوةيسملاةيرا

 تانول_عبةيلعلاروملاو ةيتاذلاتانؤشلا دهاشف ةيدحاولا
 ةيدبالات اداه سلا ىلا ل هرو ةيدو.عل اوم لامي ىذا وهما مدقلار صم ىنعو يملا ةمو دعم
 جي درم كليتنا درك ه ف سول « درك رايدرادناباب ند-نباإل ىوتشم لاقاذولو
 لافام لعن تح اهعانل نبأو هقيدصو ف سوي ةسق ىلا عمجرا هندي |خالمالكللا اذه (ىنعملا)
 تون درك بلاط نآمزا دل ريم لك قيذسلا فسوب ةرضا- قب دصلا
 نع فاسو 7 ةزاناغيرا د اماني

 .اهلبامي وةهمذلالاصألا
 الا رثكلا نع ةييشملا

 لا ىوم 7



 (هبمل

 تاذلاراونا ف تسمغناف ىمهرنبع لازن شلاق يحراب يفي كسمر ىف اغسو اين قع ادوحو
 لامجالاو تادها جل, ليلاقلاول دل هرشما ذهن كرو تاناشالا ابعالانمتطقسأو

 هدم تسد جت تارايرذر ا ىو هنانتنأ ناغمرا ىأداعملا لا
 ديلا غراف«ابحالا بابل“ ىحلاناف (ىنلا )6 ندش نر[ ط ىوسم.

 نافمرا ال بحال بابل قأيىذلا 0 ١
 لابن امرا معي لاذ اهيرةغيلخ ىلعو هر ىلع لبي ىذملا كل اال ةراسشا هيفوةءاعرئا دمع ال
 ارواخ ىلاعت حل ىم لا رارالاف ئاكراشأ اذهلو حونقهلل سعال حورلاو سفنلا
 أرشلا فاذا ىلا هللا لوي (ينعلا) 4 .رشازور ىاربزا وك تاغمرا ه رتسدوكا
 مهتاهرف ةيما وفتسسالا نأ ىتهعةس رعلافاكلا مشب وكدا انرشتلا ل جالناغمرالا نبأ

 سانا (ىنعملا 6 اذكرك انماخ كنا تا دب مه . اورو ىدارفر ارتب و ىوتنم
 لاني بأ اتسأو راسن لامو قزرالبىأ اونالبىدارف كنوكسضةلاحانو

 تأ ىأ ةظ الا ااهنسناعل أ: ناسن انك :ةلخ
 ,ىفةآلاو رك انأدباك اندم ىهرمالا محرنمانيلا

 | متعحرو مالا محر نماء ارعانو
 |انوةئجدمل) قامت هللا لافمان

 كدت )ارم ةاف- (ةسملؤأ مك انلخ كإلؤلا> اا او ل ءالا نم نيدرغتم (ىدارف
 الح ىسهتنا مكرايتخاربسغب اين فأن ( مك: سد مك انيطعأ (مكانلؤخام
 درفت خدر كلب هرسسي هللا" ىن سيد يرولا نبل مل لاىشنالا

 لا 9 ااا ىلامثهئلا ىف اعوجرأ
 انوغئجدقل) ىلاعت وفك
 | قايل قدما را انماخ داو ةرغلو رخآ اماخ ءانأ نأ مىلاعتهلوغل ةيناث
 'نعدب رغتل اود لاب ىعسو بسك اعتلا

 وكلا تا درعا رول

 ر(مكتيب عطغتدغا ) هلا ىلا مكسلصوتا مننطىتل!لاوحالاولامعالا
 ىبهتا اريسيلا ديعلا لسوق هنا ىلا كلوب هلا (نوعزت مح اكام مكتعل ضو)
 ظفح سفن لك ىف ملل طب هللان صاواناوأ م وعل نمتلا "5 نا مالكا ل هاح ىهتارعس
 ررفاغمرا ه يب قاشس ها برهإل ىوتثم لوقب و ةلامالا وأ

 يدملا(زيوآتسد) نأ( اديدروآ )ماهفتساةءادأ( (هج) ظقبت ىعع انه(
 0 ناغمرالا ينجي دت سلا يعترف ضرما يت ةيلقلا



 نمامأت ىلا عن هلوق تعمم ىتينأ م كل لامتبالنأ لجالبوبحما

 ثكراب ديما ايإط ىوتشم لامي و و اههمأفهنيزاوم.
 عدت )اجر( دبلا) نليكلا يبل ءةسرتنلا لا جب سر

 هريدقت( زو رماه دعر) م اهغنسالا ىنعم هيف تن لعف (دوبن) بملاخملا عجرمعش ( نانزعوجرلا
 |راس نانوم بكراطف دو هقثزو ىفلء(دومت)ةمابقلا موب وهو موبلا اله دعر ها زو رماة دعوا

 منير وأى اعوجرلاو ىروضم“« ىلا اوجرإل م كنالما (ىىنعملا) ىأرلوهجن خيو رماثعم
 ترسو ااذاو اوركقتتلوهمجو الا كلاه يملك وق نع معاصن ىأالملا وبل ااذهدعو
 ار شناموم ىركنم» ىم متاذغبد-!ااذهنعو ترضحأ ام سفن تاعتفلرأ ةالااذاو

 ةرفاسمر كتم تنك انفاغايف (ىنا] « ىرب رتسك انو الا عطمز رس ٠ ىرخزأ

 دامرلاو بارلاب ب هذنهناحاوهماعنا حطم نخل ننر امجوثلنقاح نمومف همز مقا اللا
 |تسودنارورب ه ىبت تسددنجر كتم فرو إف وتشس هناسحا مندئاوم دئاوذ مرتو ريغال
 بابو عامدق عضت فيك ىلاعتهماعنا ةرثا_مركنتإناو (ىنعلا) « يسمى نوح

 منا لوقيم>وردقلاسذقمناك كتافغ بدسم حلاصلا لمه !نمدبلا غراتت ناو بوبحلا الأذ
 تايقابلاءزالو تاعاطلااءاده كرا دن ىلاعت هناسحاوءمهنلحابتحاو كترفاسءركشت

 ربي ااقالمرمتاضمرا « روخو باو نكيهفرس دلال ىوت» تامحلا هلا

 (روخو) مونل (باوخ) نمىنمء (زا)هكم عميل ف رصن ىنعم(هفرمس) للق (ىكدنا)

 اليلق فرصت(ى هللا مدق ىم«(ربب] هن عحادريمشتجشلا(شناقالم) لجال( رم) لك الاو
 لاقىلاعت هللا ةانالملجالان اغمر' دقو ةدئان ىلع سولي: ىأ ماعطلا لكأو موتلاب

 لؤأةثئاعت لاو مكمدىرن لعلمك داس اورو مكتو طداوعؤج مالا!« مل

 جر اغلل مهمل ىفىنلاتاوهشلاروظتواوعب شب ىتح سانلا لك اب تأ لوسرلا دعت تر
 بلا اية ةبي رغ - ىلغب ترها الااناعوح تدعتام ىل ثلا لاقو اولثا

 (يعلا) «نورفغتسيزاراعم رد شاب هب نوعسميامم مونلا لئاوش

 تايرا ذل هروسفةمآلاو نور ةغتسي نيذلا نمراصمالا ىف نكو نوعسسمي
 لولا تانج ى لب مهلجاع ىف ةمكم !نويعو مهب ولف تانا ىف (كوب هر تانج ف

 .. مويلار تاجر دوار
 نواف نمةسن+لا ىف ممر موطءإام نو ذخأب ادغو هفاطا أفا :_.سأ هللا نم غران يلغي موبلا

 (ينيتسسحت) دعا! ىفاوناكر دوحولا ىف اوباك تأ لبتىأ (كلذليقاؤاكم منا هقرلاو ءاطعلا
 ازناك )دوجولاقاولص انو مد ها ىف دهلمهو هتوبحتر هللا هللا نييجتاوبأكم نا ماسحاو

 ىدابع نمل لقوى عن هلوقك ل بللابنومانالاولكو اليلةاؤاكىأ (نوعمس هيام يالا نماليلق

 (م6رمهانآ امنيذخا ) تابرتوناج



 راصسالابو) اسمان نركيالةدابعلاف نكي نخ ةدايعلاعلا مون إو هلع هللا لص ةوةوروكشلا

 كيساعلاةزعراسعمالا ىلا مهروس اول #بتادابع ةيؤر نع نورغغتسي ىأ (نورفغتسي مه
 انإ و ةاجانل | سنأ ىفءابح اللاما |ليللاو مولعفلارامغساو مهر دةلاراغصتسا نورشغتسس

 لوأ فسآ طرغلام 1 مئاد مجلايل ىف مهلرهسلاوةامعلا يامل ىف:ةسعال
 :نيذلا نيعتلا ناىفا شاغل لافو ىربخححلا نيدللا مغ ىهتنا قارغللوأ
 معدم“ ياباني ذخا اهتويعو تاغصل تانج ىف ةيعهلا سنلات افسصو ةعساطلا

 مافى نين« تافشلا تايلتماقملا لوسولا لقاؤنا ملا تاغ سلا تايلتيراؤأ نم

 (ىنلا) منيب ري ساوحتدئشخا « نين نرممه نكي شلح دلال ىوتشم
 لوطعي ى+ ابنا ثلمأ نط ىف تاعاطلاب عسا ىأالءاق همأ نطبيف نينا لم كرت
 دهاثنل تاهاطلاب كلرضْفهمأ نط: ىف رحت ازيا ساو نينا ىطعناكر ودل ةرخان ساوح

 ةسرءرهنمزلا ٠ درك نور م-رتو تأ زوإل ىوثم لاح اروةريسيلار ون
 قنرك تمالامحر لم ىهىنا هي فاايئدلا راع ا هدنانو (ينعلا) يىوشمساو

 'لاقرنلالىمهتا
 ٍصاوحلا صاوخ طرسش

 (ةئح)ى ريغ ىمنوبلطبالو (اينالا اه ف ىلط ىف
 ضرأو) ىاعت هلومبو بلطلا نسح ىف عدو ءنادحولا نسحب

 باوبأ :

3 
 | ضرأ اهنءاولات ىتلاض رإلاك (ىنلا) يدا هترردا تاكا دةسرع « دلاةتنكا
 | توريفساو توكل الاع ةصرعىهر ءايلوالاو ءاينن الا املا بهذ ةصرع اهنا ملعا ةءسأو هللا

 منك مف ف ءانلاةروسؤاش رهاكسح امل .طا |سفنا 5

 لاقو | فاورج اعف ةعساوهللا ضرأ نكسحنْلأ اولا ضرالا



 (مه( 2

 سوفنىغارأ ةنولاويهذا ىأ نود عاف ىانان ةعس فرأت ااوةمآنيذلا ىداسعاب

 سو قوهىذأا نا باببلا 9 ءاومهت

 ناجع نءلتغ ه. خارف' زا د قول: مهولا

 ندبلا لّتغنسْعَو ةعساولا:سرعلا كلن سس باغلا .الوييضدال. (ىنعملا

 تافثاكموتاذلاتابلهجبر قس اوز الو هيف ستنال فب فرم ماودلا لعبه سيال

ح مو لمان قىوتم 4 لاف ٠.ولاةءرعلا كلن هفدس مدقو شيول ىذفاوراؤألا
 ار تساو

 فاكلا مهب (دنك ) نآلاى عم (نونك ) ي نركترسو ىوش ىو دامودتس و نوت

 فامالنالللا تاواولاو أر لاس وكت ا[ نركشنري-) ف عش ىنعج مدنا |ىقلاىدمبةيبرعلا

 صالخال سأرلا سوكسثمو اذرعش نوكستو «اب+ الاعمشلساوح لماع تنأ نآلا (ىعلا

 يملا تابوأ ىلا لوصول نع د يعي ةرشبلا لاوحلأ نمل
وبكل بلاغ :راوماو ب اصعالاوخرةعطلا لفاسل مس سآرلا

 لاةلذدغلا 

 ليلعتلا(مكتوح) بار ع رف ىدشو تفرك دام « باوخ تقول ماع: وجت هكدوج

  فعضا اه انعمردصلاب ليصاملا ىنمءديف:ةروسكلا ءيسراشلا فلا (ىكءدنم)

 ل تفد( ىعلل]ةرارحالبو( بانر) عنجو الب ( عشر ف) تنكو ترس(ىدتو) بهذإتفر)

 ةراوحالو ةقثمالر عجو ترسو فيدل به ذاهلءاحال ساوملا لون وكنا

 نسيت مان ال
 تادوجرلا اأن رلاردرلاثالاع قدها
دلا ةاقنلا كاموو تآدب وقل ةغب رط بجوم ىلع تكلسا ذاك

 لو تذكر ةمئا

 لاموتت ادى ىوثم لاقاذاهاو روسفالو روتال, توكلملا ةعسفارهأ ىف ريت

 (تاد) ةددوال 0 (ئتئاج) يابلوالام كوع شن ه ازبارخأ
والاثتنأءلعامونلالاس(ىنمل ا)موتلا(ياوخ) باطحلاءادأءانثا دب(ون)ملعا

 اج ذوغنا

 مهل ةيةلاع لب ساوعلل نلماحرمغأ :وب:ملا لغ الا نع نوراع مجافءايلوالا لاح ةيلومتدتع

 قئاوع ءالبتسا نم ةدرحي ةسيفاصلا مهب ولقو ةء.تابرلا تاراتعلا ىف هو ساوخلا ىلع نولوجع

 بابدسالا ص خرو للعلا موسرنع در ةمناوك الاوناذطوالا تاملعت نم ةسشيربتاوخالا
 قارب نولو#ةيدحالا عج نيعىف نوقوصمو نوبئاغو قرفال عج ا ةريشح ىف وسلا نوحام |

 لد يانالوموان دس أنا ذهركتت الو تانمتلا دبة نب دوقوت»م تايذم لا فرفروتاغشاكألا

 مذ( ةطتغ) مدوثر مه بطر در مايقرد م دوتفىا دنهل باص الراو ىوتم
 ىاضي أوانومتالىأ فوك ب احتأ مهمايلوالا (يدغلا) مونلآ دوقرنزول عم

 سأآ



 أ( دل رول (مهسغو) ةوقب ف وكلا ةروس اكان دوةربلقتل اومابغلا
 نيملاتاذ مهلةنر)دقارعس> (دوقر م-هو) ف اةلارسكي عجة عقم مهيعأنال :

 يالا 1 نيدلا مهخلاقو نيلال- ىهتن ا مهموم ضرالا لك أن أاتإلثل (لاعلاتاذو
 نعةراشا هيفو(دوقر مهو) )روتلا لاذإ :نم مههوجوامعىلعتي ران (!انتيأ مهستو)
 ءانفالا نيد م_مل متو دوةرلاك م هالو ىظملاكمهالزحلا دوجوب من امب او مهدوجو نع م انفا
 هيفردي بل لاراب ره انقل ىأ لام الا - نمو ماقم ىلا مام نم قرنلاو ءاغبالاو

 3 لإ فنا ات سروكينأ ات خياشمل ةطس .-اوالب هللا ديري ىذفادب رخ1 ناب
 كلا ةطساوبهتلاديريىذاادب رملاو لاجرلا غلبم غلمي تح

 ا لاتاذهلو رثك اوأ
 | ةةشمالو فلكتالما /هأ ىلا هت هللا بايو بسن (ىنعملا) ىلا

 |ءايلوالا| دك لاهشلاتاذونيعلا ثاذ نم مولرمخ ال موك ةلاح لاعشلا ثاذو.
 ةلام لاممّدلا تاذو نيملاتاذ ماغي و ةينا.م-لاو ةيناسورلا لاعفالا بناج

 مهلامجأ تقو نيفورصمو ةينامم او ةيناسوولا بنا ب ولم نؤنوكي م 3
 فدكلاب ةراتوءاقيلاو ءانفلابةرات لكك دلاذ ةقيتس نع مهل ربخالم و سلاح
 ىوتثم اههفتسملائاذ-هلو ةنرغملا ومما راو |راتتسالاو ىلا ةراتو باضححالاو
 الاذأم(ىندلا) ) (تلافتالاماتاذ سيح مسح لف يأ اتاذنآ تسجل

 ا اغش نا زا نسما لفن
 رون مهدوجو نا لامحلاو ةيافكلاردقب .ءلااو نكسا او برا

 مسهح اورأب نر رو ديف تاذلاو تاغصلا رون ىلاءاع-الاولاعمالا 5 2
 ءاضتقا «قلعنب امم ةينامسلا لغاشملا نء ممر هظر ام بحت الفدمالاو لزالا ىراصصف

 اد ص نوج ناشياو درهنإا نازاراكودرهنيادو ريمإط وشم هنالدي رشيلا
 مولع م .هو ءايدنالا نمةرخأ لمعو ابنا زمعا»» :ءاعمل نب ذه نم لكر دعي (ينمالإ
 اب ةرمب لالا ده دوحوف تو هلاوهرا د ملا لشي سلا لاكن م ,ممسولربس ال مالسلا
 2215 تاذ « رثو ريد داونسشب تيادصرك ظ ىرتتملاملاو لاءذا! نما توصيام
 أر يما نم ناكسسام لك كل لوغب وتوصل نعم دل بما نآك ولو( ىنعلا) جب بخ فودرهز
 ٌتوصم نمل بلا نءرداصلا تونا لب |هّْممدحاو لكن م هريخال ل بجلا تاذنكسارشااو
 كل دئااذام قيضح لعان نمرداس لامملاو لاعذ .ايلوالاو ءايبثالا د وجو نةرداصلا ذك
 | نيرداصلاف ةييئاذلا تايلختلا تام دصنىئالتو ةبلاب رلاتايذملا تايم غن مهدوجو لج
 ةدحالا عنى لاو دهاشي تارثكسلارو. نم ةيمهولا تار ابنعالاو ةيمدعلاتافضالا



 (هدع)
 | دعم ثنكق ادصم ىلع لوو لعن نم متوان لبج نم عوهجماف متي رش ماكحأ لع شم
 مهروس نمر دمام لكن أ ىلع هوبةنا جلا تايلضلا "يم مخوكسل تب د! هرصن وا
 ةيئابحر رلا اب لج دش م نم تضغتسا تان لخ دم كلذ اذ مهسفنل سيلو ىفامحرءاضتةاةيرشدلا
 ىناعلا نيررغتاملعتف ىناعسلا لاما: كمال .ز ري هتف موهوا اكل دوحو ف طع

 رشنلا نع مها رشا رئاسكى والد مهتب ريش ةهج نم ليف اس مههش فيكتلق نان
 لا مالا إب رئماملالاو ىسملالا ولا مسه عت اداب لا مالالاو ىسملالا حولا

 غااواعيو قحلا نءاولةةيرلولر لولو مانال ءاشم مقيم ةفرعم مهنم ةردا صل لاوحالاو
 ةالسلهيلعو انيدن ىل_ءار» فسو.نامهم نفك ] لاتاذولو كل ؟مو ىلاعتهتدارا د ىفةل 1

 دارس وع تو كو شكوز»ا ,ىراب ره كناغمرا 'تمدروا ةني؟ هكمالسلاو

 لك ة[سم نامي كانت أ مالسلا» اعف سوات .ارفألالوةناس ىف اذنه (ىث مك مع

 «نافمرارواس ١في تفك اظ ىوش# ىف يترك ذنئنسحلا كيجيتأر اهفترظ م
 مال_ل!لشفأ انيننىلعو هيلءف سولت دمسلاف (ينعلا ) يناغت

 نادت هبلت نون أر ىببلطلا اذه« ايتسا نمرفاسملا نا راب نحو هبنتومصارخا ال
 ىوشم هايشح ار 0 درث نمالاد.هاارمتيفعلزحلا موباناغعراه ديعن ملط هتلانااملاع

 مكرفاسلا لاف (ىنعملا) يام دمانرظنرؤفاغمر»+ ار مج ناغءر ادنح نمتفك
 ا لاو د :> نأ ىلع كاّْيكَال ن!غمراىرظن! تأيراكل ءةبلط ناغمرا
 مهب هنالؤرعلار هع ىف هئابح نم فاكملا هدتكذر دهب لاف سويفاك اذا اذنه ىلءأ
 ناكبناجار ارحل ىوتنم لرفيوهتهت رش اعتهنلا ناجى هللا ىوسامنا
 ا (نك) ةدحرالاوف ةزمهلا (ٌةبح) #«ءردوج نام ىوسنمارورطق « مينوح
 سم:عراشءلعف (عب) ديدي و فيك عجةباسالاو اولا عابشاوةلامالاب(نوح)ن دعما

 فيك ةرطخ ندءملا بناا بهذا في ةضغلاو بهذملا نسةبح (ىعملا) هدحو ماك دم
 نآجو لدوت سن ,؟ ةمروانامرك ىو »نمارهرزإل ىو 1 ةرمص بتاج ىلا م بهذا
 (نامرك) بنا ةلمهل ا نيسلا مض(ىود) .) نو مكسل اوه ةوعنملا ىازلارمس كس( هين)« مسا
 نيةفن( رك) هياىجا نعت (مررا )اهلهأ دنع هلردذالري اكان ا

 بنا هيىىجانوك(ىنملا)باعلاو حورلا (ناجولد) ماد
 لروضأ حورلاو بالا, تئثحنا لوي هنأك كرو ذا بلة لاو حورلا ناسك دل
 قا ىف ناكمملاو كلا لاخايثلدك اف ةردقال ىذلانو كلاي نارك ةدابا ثح ناك

 ةميقالو ردق الك يركلم«اضف قر كناوربجءارصص ىف امهو حورلاوأ
 نأ ىطغتلا ىلءذ حاورالا ندعموه ىذلا بنام ذه نم نأ امْمألامهل



 ا
 ةدحوال ءضولا ىف زها ناىلع رد لاوس رم كلم دخا ىنابامتالثلاذ تيازرعألا

 ضارمالاوتارودكلانم_ىلاصاا م مارغالاو للعا !نمرلا لا بلملازدصا ارو ميدارأو

 ىتح(ىنملا) 6 نامهنآ وم ديشررخ نوحونىاو رارددوخ بوخ ىو روستو وتم
 لاجرو ف رعت المال «اعسلا مهم سهشلا لم ثننأ ن ماب نب كلا كاهخو ىرثذ ارم كلثىف

 نمو ىوولاو عبطلا نءدردغ نمالا كئاذرونإلَوشوللاََي رطب أ دحالو لرمغكئاذ

 ةكيمق ملا دوجوف قاب ايشالا فرعي ىلا كرافتا: لهاجومف:ايشالا ةطساوب ها فرعي

 فوروب ا« يتوب ىاتمدروا هنأ 8-َقوت تاغ مرا اهم العأ نوكيالر مدعلا

 فك ذتذلا ذولسفن جو ىزانلاقجت7رعفت نأ قر( (ىنمعلا) يك ماموخ
 اهربرغنىلعردةبالو انٌءاهلعشينا فاعلا دقب البو,

 ذ ارملا رجال بلقلا ةيغست لمفقلاب لاجلا ب ليج ةتناناكوف لعرب هذاك هب زيلب

 سك( .(نورب) م لغتشم داب هذ ربوع و لغب زارادب 1 توري راط ىوشم رم
 تاموملاىلاعجاررممذ وهنزو ىلع( وا) بصح فلكسلا عتغب (ديشك )ج راخةس هاا ايلا

 هيدارأو نسم اةمهلا»اطامشب (اريوخ) طالاوهغزشزو ىف١(لغب)ن ءىع# (زا)
 بس ةروك د لا تاملكللا ءذسه ةوةدعيرفاتسلالاذر(ىنملا) ترام (دسشا) بوبحلا
 لغشل الم بوبعلل تراست ةرملاو ناغمرالا مسرب ءءاّدن ا« :وودطا نمد صب رخأو
 ورانا ذهلو امك ىرتةءاملا ىفاهرظن سما ىلع ردغيلاذارا مانا تاللاعتخ لاو

 ءايننالا بولقل هللار ظن (ىعللا) ميسي ةياويركب ست
 | لسي ملس بل بابن لا نم بهذيئذملاوذ ؟رلاك ايف اجدها

 5 ئثلو علم بلغب هلا قأ نم انوئمالو لام عفن المويهلوشب نيران ريخأ <
 نوكنتامدوولا: [سملأسي هناكمف 5 كرملا ةءانمةلووف



 نه ىو تالهلبا نكت لنا هبح ىف كدوحون

 نكمل انذالا ىف دوح ولا (ىعملا] دو دير ارم دلام « دومتناوت ىبنرطلا
 ءاطسلاو وما ءارقنلا لعن 0

 بع وهوزاطلا دودولا: 1سم ةنكمملاتايهابلا نان : عدا ىرغفليل اراغتفالاب
 زربتو نايعالا نمر ظتمدعلا: ؟سمتافسراوبأ سكعو تاذغاابا مع ىف ىريتايلبأسقلا

 ةرو دال دسالت وصفا تلا 0

 | قا ارو ببسنوكتو طئاسولاٌءاض2 ىن- قا اريغدجوءالواهدادضاي نبتت ءايشالاو

 اذاني عا ريرو هلقلا لاكن مو «_# برو سكع مهو تانئاكللا ارذ يف ل ماش هروب
 ٍىرالروتلاالولو راهلا ملءاملبلل الولالثم ةردغا 15 يمانع مدعقحلا !دمعامناثنث

 كاسم ماهل ىون لاقا ذهلواب ارم ض 2 «رلاهيطخير ا دضالان نقلا مهغب الرمتلاالولو هللا

 منال ههتخوس ع تساهئسيزك دوخنأت
 ادملاىأ حدفلاةل 1( 1)اعبأ (مه)قارحلا (هتوس) ريما ةادأ
 ةحادتلا: ؟سغقأ ارم اي وكرر وحلا سن ةيفاصلاهت 07

 نااكتافوص او قارملا دوج. ةدحا دفلارأر ولي نم قارمل ا دوجوب روظتاهت .امبنال

 هاي رخدلا « تساغكقاجرا فضرب ىودن اممالاامهزتأ ر مثالا
 ,مايملاعتساخ) لحم :لك[ياجره)ةيردصلل» ايلا (ىسبن) «تساهشنب
 ::تامهتلاو اناا لمحل ف( مهمل ةعنصلا ىه ,هوهش مسج (امشيب)

 كئمرفروظ» « دوو. ديزودو تسج هماج“ وحل ىم الثمعثادصلا عي نسحوةفاطا

 نم تناكو لو يملا مهب (تسج) بوتلا(هها 0 1 رجل (وشتوج قرا
 نذير فود نم لو« غم مما (هديزودد) ماهلاوهو تردؤعءاتهن

 لكلا :ىلاىندم (هرف] ىغاملاةءاكممل (دوب) ماةهالاؤداب ٍ

 فيكىنعم (نو..) طا [ناوموةلمهلا لادم تشب (ىزرد) ب دالاو
 ةفئا لزوم اطال لا توك يك أب 2 ءاقةءامان بولا ناك ملل (ىنمملا) نوكي

 ىرلا



 متل
 هعوذج دباب ىعه هديشارانإب ىو ثم قا: لاثمو طابو ىلا كجايتحا البول ناللاكلاو
 خلاو توهنلا ىنءم (هديسشارت) ىفنلاةادأ نوثلا عم(ان) 4و رثايدز اس ماو ردان
 )عمو اظذل عورخ نزو ىء (عوذج) لاصللابت رص ىم» ظفل تلد ةجاملا(ديأ)
 منا ىح ةرمشم توكت النا نئاللا عوذملا(ىنملا)السا عنطسي (يزاسلضا) رامتلا(قورد)
 تلاثلاو رافالا جامتحاالةركمو ةنوهنم ثناك اذااماواطورفوأ الصأ اما اهعئطمإ
 ذانسا(ىنعلا) م دوت تكشاىاناارددك ه دوراخ ادن مثسكشاةجاوخ ال. ىوتشم
 ىونشم عبار لاثموةروسكم رهتف نركيىذفا لحما لاذ بهذي ريحا ىلرو كسلا طبر
 تم (دوشك) م راكد أبطتعتس لاجتا « آر ىروغر سدي نوحدوشك
 فن ةادأ (تدين) ليلعتءادأ (نوح) ىناثلا عارتصاا ىلا فورصم اهانعم نوكن
 لاج رهظب ىتم شي ممفيعش دجونالءنأ امل (ىنلا) ضيم (رازن) فيعض (ىرومتإ)
 ىراوخ ف ىوتم سماخ لاثمو بيبطلا ةللساعم ىلا 1 ايت االغالبببطلا كلاذةعتم

 اودو سم عج (اهسم)ةراقملا ىمع(ىراوخ) م ابهكدبام كد ئا شرك هالمر اهسمافودو
 (ىنملا) ىرت(دياهن) تم( ىك] ن كيلا( دش امرك: اعلا قاسوهوألا ا ىلء(المر) ساقلا
 طب ل ىذا بوتلاذ ايمكلا ىرنىمةرهلطللا يع كس ناس اصقلاةءاندو ةراسفح
 اراعلاو ايلا ارم اواك ىف لا سامتلاو ضي رملار زو كلا لجرلاو تم ل ىذا عملو
 تراقحنآو « لاف سرةشبا اممقن» قرم .لاكانواو ايوكما )و بيرطلاو. ريحا
 مرعي وناصقتلاب رملي لاكلاو لكل سوم رع ضئاختلا (ىعملا) «لالجن 3
 تال اخلا نم هيف قيسالتح ماوالا لتي نأ لد اءلاىلعف لاالملاو عا املا كنتو
 لدرو هنالهطا لال زع لاكي هفندهاشذانرثأ اهل قساله نر غتكو ئث
 ' . نمىأ بر فرع دف هن فرع نمضي رمثلا ثي دعا

 انبي ضلا نال( ىنعملا] «يبكملاتساديدب
 أسس ىونثم لهب ور مطب للاب لسعلا نالاهدل دضأب

 داقو اسرف بكر ىذلا لاقي تخان ب مونو لع نملك (ىنعملا] هب تان هبساهددو لاكتساب
 كاذنمو (نان) «لا؟ اردو درب ى فور « لالخ وذ ىوسا درب عال ىوتم فن لاكتس.الؤملا نب رطوف ضكرو ةنمف صرف ىلع بكرو: داعسسلا باكر هجر طح مجال هناسةن لع نم لكى عي باهذلا ى 0

 بهذ (دبح) هتالءانممواهكةريدمت (ركسص) بناج(ىوس)ريطإال (ةنيحت) بنسلا

 كح



 (ينسعلا) هقنل (اردوخ)
 ف 3 ررغتبال نطل نب واكل هأو لماكهنا نظي
 | ىفلاكلا ثان نم نأ ةلم كلحور رس. لالدلاوريكملابحا ساي (ىنعلا) «لالدوذىاوث 'نابردنات سين ه« لورادتب زر دب ىلع ىوتم انالومر ان ديس لوغبا ولو توكلالا
 « دورشوخ سيتا هديدزاولدزاإ ىوتل انهم .صالخلات درأ نان لومحلاوةءانلاو ةلزعلاو الرا م تنكودنرا «.و ضهلسلو هلاضأو لاونأ تنح ىذااوم لماكسلا ناتذلسم:
 ذم ىتح اريك امد ليني نمو يلق نم بهذ (ينعلا) دورنو رب يم نورا:

 | ىسولالا ضيغال قيلت الل اكل أ نطن ىف ت مدام لفنل لوفتو امل اس امص نركتو
 سيلباتلعإل ىوشم لاتاذ_هلونيط نم هتفاخوران نمىنتةلخ لاثهنان سيلبأكن
 تاضاررلاهنثازالتا هقو نمالا هعبطو ىل+ نا دووم قولخم لكس مف ضرملا!ذاغو هم ريان سالما ضرع ناك( ىندلا) م ته قولخعر هس ةنرد ص رم نيو ه تسديربخأ ا

 ان انس ا لءابمتلاو ريكلا نم

 | رمال _خ أ هذي ىأ نيقر.دلا لكشو نول اصا٠" ال نوكي نامزلا ف روغل ىلع ناس الاو ةيرمغلا ف سيلب وأ دحأ اركب وأ قكربجابلب (ينلا) "هي نامزردددرك كنر نيكس ب
 قا سوح هجرك « ىدىانيكرسسموج برد ىوتثم ةثيدلا هتالخ ارهظتو ةديحلا

 مركينا غمالا ردعاولاق مخالف فاس ىرتتناكو لو اهمالسأب ةراكستسالا يعاهتتكسمو
 (تسه) # نكىوحار» رم: ىاهغاب و نطةرينادءاررب,ت سهل ىوتش ناب وأ رمل
 ىلا هفاضابتعلا مركوه غابلا (لكسفن ىاهغاب) ظفبتلا نعم ةناطنل !بحاص ىأ ةنطف عيج نطفهولم ىنعم ىسراغلا ابل مضم(نطفري) قب رطلالاع(تاد»ار) حش ( ربو) دوجو»
 'ولملا سفالا مو ومانعب لوعفللاةادأ ارو نيطل اوه ةيمدلا فاك ارسكب ل كو سغنلا
 .(نك) رهلا ةسب علا ميجا مضن( ىوج] فاك مشن . لك ةلكنوكتنا نكي و

 هولممتامزلا بطن قب رطاابلاعدوجوم شما جاتشمت (ينماا) رفاسوولاةىنععف
 الا لكس فال فاسوأ سذنلا عورك نبط تاثب ولتارفاح



 0 منت
 مق الابمل اله لسرلا لع نكيولاذا ىا قاع
 ماع لك لع نا نظن الواد ءنعهشم لعتو دش

 ثءالعلا ىروثت |نايغس:لا ااا توقو للا بل طوب لات بث رهظم
 2 الاملاك نفهنلاممأرلاع مغ ار لاعو لماكلا اعلا كلذفمتارمأب و
 0-5 )ريانا املا ن1 ماشا

 نمجرلاءادعأ نو :رابحلاكئارأ سابعنبالاقرلعلا نم مه
 ءابروظي وهتاثب.ولتنيط جارخ] ىلهردغي فيكسص العلا نم تاغ صلاه.

 ةثاسلابابلا ىف رمجالاث ب ريكلاو ريك الا (جيشلإلات) انندللادبح نول هبل و
 ىنرشلاوءالدالا مهوب لاب هتلادأ ا مف ىهنلا ةموكبألا مالا غمرحام و رعشناقو دحاوو
 نعءالامهيدح ا « موهعجأ لسرلا مهنونرأولا ه3[ عاد أتةلالدلا ىلع ب مهدي وت
 و مهولوت ام مهما ديناف هتلاىوهنلا نم نولاتجالل# مم راح مهارم اينالك هب هللا
 ٠ هللا ىف لقملا كوله اذ مهنا هب ارثأ ممل كرسنالو عومتتتال هب ها عم مكر ئاننعب ريتلا نع

 تمار نكي اذان يهتنا م هلبانعامل
 مارش رناراب سار وروارش وخ هند سبت دشار كك لاناذملوهعمتنالا
 هريغو فيسسلل ةضنفلاو باصنلا(هتدد)فيسلا مسا (خيتز تدي (دشارنإ ىتمىنعمب (كإ
 ةدحرلل ءيفءايلا(ىحاردع) بهذا ى علم ولاءارلا أب (و ر) هتاذوهسفأ ايش
 اروهشلاتلاو (ىنعملا) ةحجارجلا «ذع(ار شير نبا) صوأو ل-ىعب درغمرضاح ما (ابسإ
 هذه لو بهذا اذهىلعف «افنةحا ارج حالصا حارثإلا ىلع لكشن و سمرا

 ىم ءاينوالان اطلس ل لوز ةحارحلا ناو تلفن اهملاعيل نزح بلغ :حاومل ةحارجلا
 لكسأر ىلف عبج (ىنعلا] عك سك شب وخ سير جف دايبنان و سكمدمكع مج شن در هرسرب و
 ٠ .تاوا عيدنا سكمنآ قط ىونشم هتحارج عياد أ ىريال حريك ايذةحاوح
 ماجاوداتسبلا كماعازةدسافلاكراكفابابذلا لاذ (ىنعملا) 4 وداوح تلك تاون
 تارودكو كلامآ لوطو كلاوحأ :طط لح رجا ذه ىلءةكلاموهو منش اولابع وراقعلاو
 ٠ ديو شي دانارب مهم د روإل كمه .هأتم فسأتم كلءاغصالو قوذالو ة ارالذ كناقوأ



 مهم ةقيمالا دش رعو ةميرطلا عش ضو نآن (ىعملا ) 6 ير درددوش نك اسنان
 اهب لوزتو سناب رلا تايدحلا كذع أننامزلا 0 كاذلسرج ىلءءءاذهلا

 نيو طفجو نكسب و كباملو نيهيفو ةئيئدلا امئدلا ةحكياق نم أل
 فاكلارسك( كح )ىتح (ان) م تسنف [ام اروع سب ه تضابت حاشا[
 ل يعل نظي ىعمية بسر "الاركي|درادش )تأسف رح

 (ىنعلا)ل(تسنف )لح ارحل اوهو :اذلا ذىلعإ (اغارإرثأ ىعم ةبسرافلاةابلا

 داشرادبل هسفئد رلا اذا عيل ةسح ارم نان ىلع مهول ازثأو ةصصدجو
 'تاحا اراامهرم نركستقةيدخ الا تايذمل اراؤأ 0 9 0

 تراسل اها اذه نأ نظيفه دوحر اجر نع ب

 ستقرنح اذهلودريو لالنع|:يمام_نلىطمأو ةيانالاىف هتايذابعلاو عقوثاو ةمب رطل

 ادور زناو ٠ شبر تدب ى اش كمرسمه زم هال ىوثم لوغبو "لالا رسما
 بص ناهينتو مصاهناع |طرهطىأ حور جيم رمطن ماي (ىنعلا) ب شب وخ لصازا نا د
 ةبحن اوءافسلا ىهو ةمسلا كات نا ملعارب علزرملا نت« تم .ةللوغتو د ثرملا مهم نملسأر

 نا ام ةؤذو ثلتاذوثال -1 نما هلع الورم دارا مسه ره ةسررثأ نم تا دراولاو
 أبيموحو بنك تدشدرع لوفي والدراما ود وة وتعلا ضا رمالاووماق

 مه نم سس تفل دار ل سهل هلأ ضرما 2
 هتلمث سكع ىأ ىولاونربناومو بي لالا يح ٠

 ىو لعاضي أ انأ لاقو سو هيلع هللا ىل_سىنلا لبق آلا
 أ لال نم تاستالا انما دلو بتكينا لو ءبلع هللا ىلا رمأال

 || ةغضملا انمافت ةغضم ةغلعلاا'ةلفن ماع ةفطالا انقلخ مت نيكمرارقإ
 نو اقل نم ىحولا بتاك لافرخ

 امال_لا هيلع لامف (نيةلاحلا ا

 | نافعا سدي ىم ةنيدل ا ف ءدادتراو ةيكمةرو لاو دتراناجو لعانأ اروركم لاف تاز

 رمل خان نا مكاد لبق ناك ىنعملا م دوما ىدج حو عش وك عدو

 ىشوتار انامهرا « يس ىدوهرفقوزاىن وح ىوننمادجوايعسروظي ىحولل هطحذبأ]
 خانلاالا داي خيل جول وم لة ودلع نلف هلوسرلا نال( قتل ا)قرورب ا

 [| ندردرا « ىفانكور جو تاوربط ى ةالءق رولا يلو «ةكروغل

 يال 222223ل22-



 مم

 لاذ لع تدكتلاو تاعتناىأتب رض حولا لادةلعش (ىملا) 6 تا تمكح شيوخ
 أكن أع هل هيفا د»دبلق ىف حالىأ ةمكح تدجو بناكللا نطابسوجسانلا
 نز « لوبرىدومربتمكح نانيع 9# ىو نيقلاقتا نح | هتلا'لرابن لاف
 :هيلق بتاكل اهدحو ىتلاةمكسحلا كلنو (ىنعملا) يلو ةفلاوبنآدشا
 ةمكسحلار نم هيلع سوكمملا اذ هرادم نمو تازئاذكهاهتك 4لاقىأ لو هيلعهتلا

 ديوكيم هاك ل ىرتثم الئافادن مان رغىأ اهاركبدالا ليل ةلوضفااوبأراص
 ارمدتسملا لورا لوقيام لكن (ىنملا] يي ريهشر دت غيظ نآ ث هام رم عرب

 أريهزشاهشيدلاوترب » ىوتثم ئئميلا حويلو "ىلا ىحوأ لاقولاب ذك هللا فاه ىرتفا نم مطانو ىلاعن لوف نع ل فغو ىريعشو ىركس ىف :دوجو مةغيشملا كيت حولا بتاكل قب
 لوسرلا لع برش ىسولل بتاكل اركفرتأ(ىعلا) لوزن شناجبدروا نحرمت « لودر
 مسالا نا !لازئاب حولا بناك وزي ءقحلار هت ىفأ لو بلع هللا ىلس يلع سكعنا ىأ
 ميكب ندر قطسمؤ دعدش و نيدز مهدعآر ريحا سنزمهإل ىملاذو ىزاحتدانسا الهو
 ارو دعراسو نيدلا نم ج رخاضي و ىجولا اك ن*ج رخاضيأ خاسنلاىأ هنا (ىنسلا)
 اصلان ارلعاو رتغنالوا دهب رمتعا اذهان أن كلان بدلا ركحنمو نط هل
 قمطتوداديرالا تاطظ ل غ_سال نامعالا رول نك طاقاتتالال دشرملا ةسرل مسهرم ند
 ىشكةيسدوح م دوثءر ىادومرف قطص وتل لماح ار وا دعلابةغبادلا كوع
 هيس)ماهفتساةادا (نوح)دناعمفاكت (دوني ربك [ٍىَكاَتَوأَسءاداىأ 0 اسر
 لاق (ىنعلا) ىشاملا اخ (مدوب) كل نم( وتزاز طرشلاةادأ ( رك الدوساترمس (نيتك
 ىرتثم كلمروتلا لاذ تاكا دوساترمءئتىالرفاك | دئاعمابلسو هيلع هللا فس لوسرلا

 ٠ ,ىسهلا عوبني وترك
 .اوغلاءاماذكىسولالا

 (دنكتت) يئاغلالاذر (تآو) رضا+لا اذنس»(نب ةرضح قر مادف(شيي )ديرما هولا بتناك ضرع (شسومان) ناس فوح(ةك ) ىنخ (ان رات
 اه(ناهد)دانعاا اذهت# (اروانيال طبر( تسب رب) لالا عارمسملا ىلا ةفورمصمرسكسال
 ترك-لارتكسىأ اخدانعلا اذهىلع طب رم شرعرسكس إل الادواذهمادق تح( ىنلا)
 بوسي زمه شن خوسي نوردلااو ىو ثمراكس الا مر كلل لو.ةودارمالا عرارفا
 هو رهف نكلو ذو قرتحا بي! اذه نمد (ىنعملا)  بمع نبات سراين ىئتدرك يونا

 1 دو ناسعالارون لود اوهو برهغ بهع اذه نينا ىلعردفام



 | بالا بلا متي وتلاوص تيحو دارس ران لق قارتح اوراكنالا يلم رارقاراج
 الاذ(ىف ا) دون رردأر رممو غبت دءارد وح 8 دوسهأ ش دوست سدر نها ا كوتتم

 114 عقتالفسأتا ادرج نالأثيشم دخل قأتا! نك ام وأن لعن صوصخلا اذه نم بتاكل
 عييطت#بال هربكستم سومانلاوراسعلا ىلع ظفار هاظلا ف هتالسأرلابهذو فسلا أ
 هنعمفرىأ «-أربعذأ ىملالار مثلا فيسربكلا اذه سهان أ اذيراففتسالاو ةءوتلا

 ىضتني مالكللا قوسو حرس ىبأنبدعسن هللا دبع أفلا نا ىذيالودربكدا هزار هللا انع

 نا اولاقومّللا 'لر ابن هوقوه لا درع دا درا بيست ا لاكنبا حو رفكلا ىلعالوتغم مهنا
 هذه لوزننيد هللادبم كش أ دبسنااوباجأو ةنئ دل مةوروك ذملادادبراوةيكمنوثمؤلا ةروس

 ىلع نيثدحمل او نيرسفماروهجحو هراكذ لاكر أعأو هراكد | تارارش قرتحا ىتحرقساوتآألا
 ذك قطومتلادبع كاشف فراعملا نيع ىف روقيط نبا لاقر عتفلا موب سأغ ارفاك ةكج أنا
 : نا ذه ىو لاكش الا عفترارآنه هنقاوورفكلا ىلع تامليقوارفاك
 ُ اضيالاةرثعمو نط ايلا ىلانام ديناكو لو اند سومان ظنملءافرسعلاواحلصلا

 |ىمدعار سومان ىجهدإت » ىم همكحو هرثأ هيلعرمظلاة داس ناكر لو هم قداسربغ

 اريثك ايدي دح ل طر ةثامرا دعم سومانلا قمإ لع ىنغلا] ميدي تناسب ىاوديدح

 تارثكدوك » ىء لوغفريش بلاوي ع لودعم ىأ ف مريغطابرطرر سانلا نم
 يفي رطلا طيرربكلاورذكحسصلا نما ) "خيار رهط درك دراستك هارءارعتاث سدي ناس
 .هبلف قوه ىذلا مدنلاو نينالاز اهلل ١ نيرطىأ
 ىو الئاقتآرغلانماسبنغم هيض هتان: 2

 انلعجانا ىلاعت لات (ىنعللا) هي نوببزاامربلالغانآ دوصصخصم هيمهقالالغأ تفك

 ةيآلا هذه نع سانلا هل أس املايلع نا ىو ر نوسم م مهفنأ :ذالاىلا ىهف الالغأ مهتانعأ ىف

 اذهلو مهسؤرنوشفنعالو نامالا نونم يال مال يماذهو هس
 ائسذة لاقاذ هلو ذر ةمملالغأ لب جراما نمان

 ىقةيآلاو دبالاىلاةلالضلا ف نيف قب .رطلا نوريال ىأ مهفلخو مهءاّدقوه ىذه دبغلا نزريال

 لاةنورصببال مهف مهانيغأفاّدس مهفاخ نمو دس معدبأ نب نم اناعجو ىعو سب ةروس
 قي رط نورس الم وذ ىربكلا نيا مهض لاو مملع تامالا ني رط سلا شيأ ليتت نلالجلا ف
 « تساث ىىد> نادرا دارك نر ىو لوقي مهلالما ةيفيكلوداشرلا ليسودادسلا



 لوغبو ىولالا*اضغ ادمن ديم ذملو «ةئع ىف لغلاك قا نع هعنم فاير ءاض
 ىأدهاش (ىنعلا)«تسدشر رم تقكد سون دشرم « تدهاشىوردسودهاشو ىم
 دست اىوسامىلا لدشري يذلا كل دش مو قضملا لب وحشه جولدس ىروصلائلم قب
 ماداماذهايفةيسنالاهفرا هموةيسدقلا هنالك ك عاق سا نع ثق نامو حا دشرملا لوما
 بنأ نال عشا كل نولومب ةرامالا سفنلاود ساهل نظااو شاهملا لع
 ادشرم لر وسن تندحأ كناوتا ادم تسيل ةالدل اماه
 :: كروس فال ءارتدشرملا ىلا تاسراذاف الفن الا نوكبالو حلا

 نئاوأ ىمهبةربلا ثيح نمو ىدآ ةروصل!تيح نمل والا مسقلا نامست قلفناو عظءدسأ
 ةثالث ىلءعوهو مدكى باش ءركدقلو ةمز نمىدآ,ينتفملاو:رو هلا ثيح نم مسفو ماعن الك
 نيذفانولسملا نوديرملاىفانتلاو هيلع هكدا لق دس لابو لؤالا ع ونلاعاؤنأ
 ديرملاة رم يشلاو لاَ 1سمدب .رملاةنيقداسملا حاورأ س كخسحع نم مهحاورآضضتانا
 نيتررم مءرجأ نونؤي كلو م_هم ىف لزانلا مهل اوم ايتو دهام مهخنو محلا ثلاثثلاو
 سغنلا لبى توافنلا عمي وذاك زلاكرأ هن الَلدَةماَوَقب دَمعلا لذبك ليلا ىل أف

 2 تقاويم سبعا ىزتم انسعيسبما
 نيدلل قابتشا ىأ ءادوس مواراغكلا (نمارمتك اب (ىغ لان . 3
 اممالمناكو مهركفىل_ءىأاملكواذ#هو لاذو ريكلاو سوءانلا موب زناشدسنب
 انام نوكير بكد عدواو ريغ نم ناك ذااماو ربكى ءافوطعم ناو تآناك اذا ذس» مهعيطا
 سومانلاو راعلامهط رنكناو ندا قايتشا مول رافكلا نماريثك ايىندعملا نوكيم
 مب ربت هرايدتك ار نهادنب « رين هازا كيل ناهيدسإ» قوم كلاذوا ذه لع ريكلاو

 مكحاو منا ىنعم رئدبنم ,ده نم نكن اروتسو ايغذع 0
 « اد ندرك ناونار نهاد ب8 ىرتثم ساملاوهو ربثلاو همسك, ديد لس أديان
 اكمال اًد حف وهوا ديعب هلعج ىلعر دقت ديد ا ديغاو م جارد يك اغار يشد
 ىونثم الثءقلاهللا لبق نموهرره اظرمغ ةنالءاو د4 دحأ لعال بيغ بو فلا ديةلالمأو
 روبتزلا برشاذلا (ىعملا) يدنت ىفيرب هظاستاواعمبط 6 ةزوثنركروشناددرمإلا
 ىونلم هلمجالو هدعفد ىلع هيت قولاو ةظسللا كلتىف لج راعي الجر صخخوأ |

 م



 (ىهلا) تسرد ددركلد شاب ىوف مغ « تسا»ىت هزاواما شين مدخز
 لءفبالو ا وثقل نوكيموهوملا دودو لركن موكب نر أر متزلاشي برشلما

 اورمع مساع ن ءايوار قاس! نبا لاق م ىلع سيل ىف خهناللوزبالو ىعنجالىأ تسستم محول
 اولادها ا مسوغ بساتين لاير شه قم لة داش نبا

 مو هتعذ ىذلا نامزلارخى ثوعبم لا ىالابانريصنا مسهالا

 بأ سانلا ةماعاعدو ثعب لذ مكسكلن هنرهاظ ع نو

 أراشباوةرحو قمل نع مهنيعأ تي :راقتفالاوراكتسالاورمأو ارثسؤيإ
 بمعاولتااذا اهب نورشب وا

 «م.ومذلي ةةيقحلاوو
 0 الا

 0 ةوىردص ج راخ طن نصوص ا اذه ح رش (ىنعملا)
 بيغرتلا ىف مالكلا ليوطت نعهانع فطعا ذولراركك مف اسأي سانلا ىطمينأ فاخأ ن كلو

 (قعلا) «نكدايرفسردايرختآشرب ٠ نك داثاردرخودسووشمف» قرتثم لاتف
 ارداقهءانثغتساثيغلا كاذب دقو لفن ح نرذو نال هتاف ىذلامالكءل|ببسد اسوبأم نكسنال
 ةعاطلا ع ةردقلا قاخ ةءادهل نمواَوْلآَناليارذالاب راكبنالادحاوب رآىف ٍلَد ااعنم

 ىلاعت دارا أمه داب كلاموالا هلدري دقو اهتباودوإةي عملا ىلع ةردقلا اخ ةياوغلا نمو

 تباراذان مومامس أيل او نب ١ ارركتلاو »تصل نع يسلب وناسحالاو لدعلا أي هناو

 اركب نين تاز داع رتويت حابلل ثلا معت#سا ةرثك |

 يبل أ .٠ ٍناوةمامزاو ذم بح ىو ىونثم لثو هراكنأا كلءا |
 قش بيبطاب وان ف عا وذعلا بماي (ىنمعلا)
 قكاو»ثدعدتو معن فشلا نمهلا قوم ىف ةلعرو ءانلاواتءفعا ةدتلا تامارجلاو
 .أوراكستسالاوبهعلا عم 0 :دعمملا

 حف و ضام لعف 0 درك مياضومع مدا هدرك و زا درا ان
 دعس هللادبعوهو ثلا لاذ تعيفةمكملاسكع ها فاكللا
 اهمزيلو باطما نب أن ديس ىلء تعلو هسفن نءا«يزمالذترلا حولا بنك حرس ىبأ نبا

 قطني هللا ناهلوقب لو «ءلم هللا ىلس ىنلا هيل اهننيةلاملا نسحأ| هللا كرامتلاو هسغننعأ

 .انعالاو كلانا ههجو هللا عرك ىف علاةرمجت ال ىلع

 ىأرا ابغلاكلنمال فلن ب ور ريثت الىتح كل ةنرئالىفا_الارطشلا ىفلاة اذهلو ناطمشلا

 لا ىرا ع 6



 متسيراج تمكح ورب ردا ,ىاوط قرششم ملا ةومذلا قالخالاو بتلاو ركل ارابغ

 محرق 0 لمراد نا نكماو شرفا ةنراقمو
 | لو: ىح وهال برغل هلا كو ان نفت دعت كنالةيراعل لءو .!هان اهلا مهكللم
 افا ىروب هادو رد حيرت ) ىوشالثمةيكللا مهياؤا رشا كاش
 هيفا ىذلا روتلا اذه نكلو رونناذو باعلادجوواو (ىندلا) م«تدتفايرونم هياسمهز
 هياس !نالشرمل اه اسم هلايدارأ ءارعشالعان مسا واولارسكب رومي اسمه نم هدجوا
 ولة كاذك, .ئالو سلا هتنراغم رزنتتءايشالان اكن ديعبلاوأ قساللاراملاةغااىف

 «ناموطو هرغ نكركسشإل ىوشم كل اسساب نإ ٍ ء
 نءكلاناىذلا لاك اوض اا قعشاركسا (يعلا) 4# نكمى يدوخ مي*و راد شوك
 عمساودرطلا دعب كالهتربك .كفنزرئالوارورخم نكتالو دشرملا ةطساوو ىلامتهللال يق
 ةلعو مانالا ةكسله هووادخالا ة#ةلرثم سهنلا ةب ور نالابتمنوكس ::كةنرئالو ىغاصن
 فيج (غي رد) 6 ازا دركرودارناتما هيب راعنيكودردو خب ردد ىو دادترالا
 ىتما قوة ينقل ىنب راع ف ايلاوب رامعلا هزمت عم نبا هكريدشت( نيك ) عمجو (درد)
 ةديهب ةيمالا نمةمالاتلعج ةير اعله ولا اهل ا!يهظ عطور فيح هلام (ىنعلا )ب ا)ةيردصلل
 بانأ ةاجالا ةمأ نماريثكن امتار 1: ط رقم هلقينالا نم يرذع النا لق اعلا ىلذ

 بحاول كوننا نور يعراؤألا وك بولا كلمل دجور ع برذالف لكآ نع
 اناملك قىهب وامن كير ديعاو ىلا عتهلوشي لمعي نا
 1 -ريدادب لساوار شب وخ مدن ىم لوي نالوموان ديس
 ماسقلل ملا رئاراع سان ملامسلا ىلا سي هنا لعيال طابر لك فىذللا كاذمالغانأ (ىنعملا)
 قافصااو اذا لكلا ىمهلالا برقلا نع ىدكسمو ىكاعتماىلا ولسا نإ رطل

 نملزنم لك ىفهتلا نب ره ىف لصاو» هنا لعب الىذلا لاذ دبعو مالفانأ (ىنحا اريدمت

 ديعس ادي رلا ةس رش لغتشا ل .عجشلا مويلا كلذ دصتق ءالول ناك
 3 مآ متةلس ممدخ فو “أر او سفالا ةيكزتوةالصلاوموصل اب
 جيلارعأ مدح يشم تاتش متكيالو هيبئز نول سانلا تاك باونالارو دبة س
 ةدساغلانودظلا هيفاونل هدرطهتدلب لهأ ىأرالأف هدر درطو م٠ دحأ هقل أيالثا هءاصعأ
 كرس بل

 ةدماعلا



 «انولاو٠ اذا اءدنع ىو:-اوب 25 هوهعطب النا ميشلا ىمأ ةبخ
 امر عطنا نهودرطف هلا غن ىلاراشأو نع بهذا انعّد هن ىتم ىلا لالالا 0

 يتلو ىلاح لعت ىسولاالثاق هعومد بكسو ب رق ف بارخ روسم ىلا بهذف رسانثا ع
 قايتثالاحابرهيلعتبهف محر روذغتنأو لاخلا كو-أ ال دبعاثأ ىتحاحو ىتةافو ىرققو

 ارحب قرغن دوجوم او دوحولا نم صاخو ةءظعلا باوأ هل تهتف ةبحلا ناز

 ىطابر سن فى ك/لوةبانالو راندي سنان اذهتلع اذان لسوأ ةفالماردم
 ( ملا ) ريثكتلا نعم ةسرعلا ايلا تشن( سم) د مز رر الي دسررذ نكسمان هد
 | وهف قرت ىف مادام دبعل اناف بما نطو اوهو لجر نكس امويل هن ىت>ةريثك اطبر كلرتت
 نمالب ماك حلا ىلا لسواذاتاهنمن اس.نل ار لاوح الا ىف ةدايّزلا هتعن مع نيولت باس

 ٍبْئغلا اذه هيمادو هسح نع للط اذان سفنلا تامولعم ىلا «دريال نأب قمل ا هتكم
 لامشلا تاذو نيملاتاذ مجاشنو ىلا هت هقلا لاق لاح الو ماقمالو نيولث الواذا

 نيكنمانمآ نكست و اطع فولأ فول أ لت ن حال سو ولو ةنكم
 | خرسن ءادحرت بى مالثم هتبصحرثأ نكمل الك الكتل معاروجش لاي ذأ

 رج أر اثلا نمراصدي دما ناكو لو ( ىنعلا] شتسبتر سم ثب راعونرب » تسنخرسو ا دش

 دوحو ىف :رارحلا اذكر انث برشا شرات موي و» سس هناذ نكلا
 نيرا دموت ءارسابتزو ردوراودرك لف ىم رخآ لاشسودشرملرا

 عت لرونلاب أولم تيبلاىأ ارسلاوأ ةفاطلا ىهو ةنزورلا نكنا(ىنعلا
 هو ,ثنو ثيرا !ىل ةقاطلا نم لخ دئاهل ةرونم سعشلا نا لب اهناذ نم

 ديوآ راوبدو ردره 9 ىوتشم سعئلاروسكعنم لفاغلامأو سعللانمامهرؤو
 أرونلابدولمتو رؤنمانأ لوغب طئامو بابك (ىنعلا) م مءنبامراد ىريسغوب و مشدد
 ديوكب سف إف ىوتثم روتلا نيعهناىيدب وذي راعي سيل قاذ ىرو.ل بىري رويس كم كسمأ ال
 | ل_ةعالن ماب سعشلا لوغتف (ىنملا) م ديدبد موش بنات نا ديشرانىاب انف
 ةرهاظلات ال اخا نا مءز نما ذكو مكي ذكرهظب ور هاطلل ق دس نأ توك[. مكمل
 ىونثم لاما ةقيمح هلروظ دشرا هلع باغاذا هنارخأ نيب خ اتوا رتغاوهتاذ نمءيفا
 (دشوك) رضاللا(اهزي-) م ميدخأبي زيرس ريوس وتل دوخرازيسام دوك اهزيسل
 مسا ةيئاثلاو انمىنعمب فوالا نان ةين املا ةاعارمل املا عشب أر غت (ميدوعترا) نمض(ام) ولو



 (ةقلا

 خف( (س)نوكحاض(من ذا دبش ) رورسم (داش) ماكنا ةادأ ملاونا_الادحو مدا

 5 رار لوغت رضألاو (ىعلا] ريدك ةادأ ةس رعلا ءأبلا
 «مثاىادب وكر نادسان لصف إل ىو ذا ةناطاو ةر مما نع نو دئازارم

 ةءاجا ىأ معأاب مول لوغي فيصااو عسرلا لت( ىنملا )6 مرذكب نمتوح دينيا رتب وخ
 ةرارطأا مكل تلصح ىتطساوبهنااول او اورظن 0 نأ

 درا ىمه نولي ىء لان ةيسفنالا لد مالا ىلا ةيقامآلاةلثمالا نم هحو رتب أسد ام

 نس اير خافني ولادتي ذكندبلا( ىنلا) «لاصر درفدرت ناجي يرو لاجو وع
 نرتسوعب اهماقراهذقو ىأ لابوري ل .ثىأام رف تذخ أ حورلاو لاسماو
 (ىين) )6 درو هور زازورو»كب و سكر نما شنو قكإ حال: هواتف اطلا

 لو#ت ولان الا ثيج وح (ىنلا) .بك قواهيذ'[.لاوةسرعلا ىازلاريسكبإ
 اروذالاةلب شما اهلاع تاب اهتدبلا

 . "وع » كم موزلم كلاج قنورومولعم كلا ىنيروظنو نيموبوااموي
 | قرانأ ئانم تحريم اامندلا ع سبالثلالدو لفعل يناهز اموش نم# انساب و
 نأ |تتارادبل »كم لالدلل او هنغلا ثلنم بيو ردصط لا درورع نانو
 ةيهلا فاكمل ا عتشن ع ةركذلا(تنارادوك ]مسن تنازومو نارا ةمدط م دقثك ىروأ ان ىروك ارنا
 فرح“ وهذ صرع «ىل_ءرا دج تارادو .اط+ فرحءانل اول -اسل اوه صرعأآ: د .ءرادء_حنارادوةرارخلا
 نوكسع

 نوره علو كرانب نوةرتح نيذللاوإ (ىنعلا)رشحلا مسا م ل

 [شرج وك ميكن آدربك ودنك اوبل ىرشم لفل ر شايل اذغزاع
 (دنك )نم ىعمةزمسملا عفن (ا) فنا ةدرب رعلا» ايلارسكي |[ ىبب) جيس درع ى مف

 ينعم ةيمحتلا فاك ارسكم (دريك ) باطخلا ةادأءانلا مش( وت دنلا لا |فاكلا (متغبإ
 فاكلا مض:(وا رانا ا ءانمسة درا ئكنازلسم
 (ىمه)ْكماَدقءانعم ةيسرافلا«ابلارم كو ةسبرعلا «ابلا عن( وترش .!ذعمو أ دكءرب دمت
 ءايلا (ىسإ)ثويانومىذاملا جاك "الاول مضي( ىدرص) ذك ىنعمءاولا تغب
 نوع ناك ىذه اوه: كانت ارعيف نم كل ىذلا لاذ( ىنعملا) ريثكء انعم رعلا
 ىوتم كلاجر كن_>نا لعاو كلا جولي ابشب رتغنالذا ذم تلع نانا بحرهظي واريك
 قاتلا يرازأ (ىملا] «ىوجبارددو زب « شوك محو زط تحور
 دصحوو الرانلا ةرارح نكت ذانران ارثأ ءاملافوهىذلا ناياقلأالئم عملا ورصبلاو
 تديلاقأيالو ريصبلاو عمدلاو قطنلا دج وبالندبلا قعو رلار ين نكيملاذااذك تايلغلا

 | نورتتررمو تبهذاذ ا تانا



 ثااك (ىدلا] ع« تنم

 لادبالارثأ كاك حورلارث 5 اتاك ىأ ندبلا ىلع حورلارثأو سك
 م ا وتطابلا ىعإ وريم
 توعاكجورلاثرةلسهو جافنان مولا كلسوأ نا الالو ام ىلع هلي اركسشانجورلا رالزنع

 0 ىذا تاولا لاذ مالو ألا نالوا
 يذلا لادبالا مهو جورلا حو رىأ نام ناج (ىنعل )هب نا دبنئنايب ىبك دز ناجح ن

 اذك ن وكن حورلا كلا اجور نع ءء دقو حر بصسب ال ةيلعلا مةيراظنا كيب حورلارونتا

 حورلا ور هارأو حورالبندب حورلا ناكر ابتعاالب حورلا نمش رخ ىذا ندباكى أ
 بيس تروم هنابذرانو قااخلا مروي سوف ىفاضالا ,رلا للا دبالار انا ةكربب ل مادا

 ايكل1لا عنواذاف شرا اراظنا
 ار ةيناثالا حورلا حور لوفأ بسناك اوه ورالىذلاندبلاكك لالا

 5 ال » نيمزرب نم م-غىو زنازارسإل ىواثم راكد نوادخانالوم
 ناهنيدللاموب ىد هاش ضرالارم سن ىتح ضرالا ىلء ىمأإ ًاروشأ بيسلا كاذن

 ( د2! نمزنإا ءاهلارزتل ركن موب» ىويثتث هريس هنلانستق لو
 نمردص ىذا لك ى نعت ده اهكيؤكسيإ اخ ندلا موب(هلا) ياهتاحءاوك

 بانل يدشلاااهكي رح (اهلازرز)ذع لا مايل تكرلغ(ضرالا تازازاذا]نيلالملا ىف

 (تاسئالا لانو) اهرهط ىل_ءاهتما ذل اورو اهزوتكب (اهناعنآض رالا تجرخأو) اهملظما

 امي (اهرابخ أ ثّدغ) اءاوجو اذا نم لدب(دنسوب) كلا راكنا (اهلام) تعبلابرئاكلا

 :ثيدلا ىفو كذب اهرمأ ىأ (اهاهحر الب رن بدس:(تأب) ستورم نما جلع لع

 ارك ذهبا تارل_عاذيا دل'نيدلا مغ لاق ىسهتلا اهرهط ىلا لمجامةمأو دبع لك ىلع

 : 1 هذه فام ةيىتلاةمايقلا نا

 دوعقلاو مايقل و ةبنا كلارك ذالاو داهشلا يناك ىف نأكل اب رارالا

 دود اوداو+اوزوسلاو ع او ةاكراءاتياو ةالصلا ىف:ءارغإ

 سس



 فلنا
 اد برع تثك امأ لفاغاب عصف نا -!:لوفتو ةضالاو بهذلا
 انرلاحانا لبن دخت! از موبأ بهذف ضرالا طن ةيةيكف
 !ٍ هلمندرف لكرب القاع امطاناناوح ضرالا هنر دب هللا لمح هسا 'لهأروهجلاقو راج داخل
 منان ضرالا نماوظنحتوذال سلا مكن عأريسخو هوشولا ىلءاوظنامن لو هراعهللا لسلاق
 هيفىللابلاتيبغ رفاذا ىلع .هوالا !ريثوأ ارمخ لمعي دحأ ايف سيل مكعأ
 ديلا ضرأ تلزارا ذا ةيبلاملاةما اوى كنغرفو قع نالمىفاد دونا لاقو نيتعكرا
 .رحأوةين املا ىوقلاو فاورحلا حورلا بار -طضابجو رلا عزندنءاهتبكب
 تةةطاشلا سفتلا لوف ثاسضءارلا تادافتءالاو لاسالا ةثيهاهلافلأ

 ,مهذا ني رطلاكلاسارف جازاا فارخا نم اهرابخا اهرب |.
 نءوضت نا هللب لمالا:ىرابتالاتولا ىرارطضالا وللا لبق فد هن

 ةوطسا مهلو هوب نفراسعلا بولق لرلرف دوجلا ىلا كرا ىف قو ةيبل افلا ةما
 مول علارارسأج رف دبجاوم او عنب الريف هيْر ع
 د يو ةيمئرةملا لاكشالا نم فراعلاا
 جر ىمفن او ىف اهآلا ناكنافر ابعالا علا يالو شتم نوكف ل سولا ةبدمم ىلا: دهاشملا
 ق-افريستف لابل شوش نوكت نا لالالا دعا ساروكم ولاقت لا لاحلاو لاهل اناسلبب
 اهلل تالا ناو لمل الار كفل يدان نطنركسي قسلفلا (ينعاا) 4 تاراررسو روك« نطوركسر دوو ركينم ل + ةك ع لوفبانالوموان ديسناة بهذا

 5 راقطن لاك لقو مهن الكرمتستال ىأ ناحلا كاذىلءمل
 هعيج نطل قطنو بارتل ا ىطنو" ال !قطن(ىنعم

 هللا لوسرعم تنك لاقي _غلا نبهلل ادبع نع منول جرخ أ بولتلا ل هأ ساوح سوسحم
 هيلع للاى هىنثلا مهلخسدأف معقلطنات ليني ىنعبتأ مءاي لافت سابعلارخ ملسو هيلع هللا ىف
 ان ىتبب له أ«الؤئهنا موكل لاقو ةلهشن مهاطغوانيب لو
 /(ىنلا) م تسا هئاكص يارا ساوحزلا 5 تهفاتح رك موك ىف 8 ىو نكلوأإ ناد اثنا أ .وتاداسحلا مالكلاو .ذفتو نأ الابايالو ردمتيبلا ىف قياستلاف
 لس هبل هنلاىف «ىنلا نار نبا نءىراختل اهشن أر مق :انكطلركنموهىذلا ىسلفلا
 نمىن أ لفاسلا اذه نال |ىدلفلاهركس ا ذهعم هرئاوتو رع .ىهءاذهلو نكسفأ ”وسخل دو يلع هلام يذلا ءانأف عذمل ان هيلا ذاعا الف عذج ىلا بطخع ناك
 نمةذسلا لهأ دلع لصامو تدان تاداملا قطن للا لوي (ىنعملا) .ىاررددروآأ اتالايخ ساو قلخ ىادو وبري هواديرك و كوس“ مهرارمسأ نم مور ىأءايلوالا ساوح

 رز راوبد



 (ةَنلا

 قلنا بلو ىأر ىلع ةربثكم اه وأ, ىأ:غام هلا ىله اهتباغ نع اهئالابخ نمىأ ءادوسلا

 | كيرا ذا ىزولو ىفائوتءءلع قدصوو ءدادعتسامدعل دمج الاب نم ناوركتيذ

 نبأ © رارفكوداسفتاس كم كليو ىوتثم_ابيانالووانديس4 لوقف مؤ راوسك ان

 اذهلايخو ىسلفلا اف هوسرثأو سك لب (ينعلا) « د ب هزارىركتملابخ

 قاويلاىسلغلا س-ىلءىف « بلع نهربمتاداحملا قاطني ىفلغلا ىلع برشركُلا

 * ةوكراش رودس ناتو قرش ه- لم خأ لرتساردضا لالا
 يفاثارط خلا فو نا لوالارطشلا 8. هلالاءاارسك(وبد) عدو كور طع مدنآ هر

 نسفالا لاذىلو نسال ار كس نركب ذفلا (ىنلا) ناطبشلا
 ةرغسمو بولغ«نوكينماو

 ريك آر نمادوحوذ ناسا ةروساهم .دم عضاوم ى نآرغن اىف «:ءمصقأ هنلانالناطبكلا

 لوةلكل نال بلا. ةينرم ىلوالا بنام عسب كلولسال نان ص اوفا ادعام ماوعلا نمأ

معالا تضةعدول راثآلار هاتين ذاقاماترثأ راو زعفو
 للقاذاذرطاوفخاو ل الار لا

ى بالا عرطاوفا عجو ماثالا نم لزتعاو ماشم او ماعطلا
 وسلا فاشكسا فر هظي

كلف ىلا روعشلا باب ىفلسي ودحاو لكل اح ىلع فمي و
 يءرقيالو نملا عمفاثأب و رمقلا 

لاما اذه ىلءتاماذاو ناره هيف لرتشي ف شكلا اذموالالفالا ىلا جورعلا
 نمل ا عمرش هع 

 عاتوتهنلالهأ زم لالا دعبالوفكلن ءاو دفع و .وماوعلا نونغ.انئالا نوكيو
 هرم ىهو ةيناثل اةبترملاىلا كلب نأ

0 

 :رئاو :ثادهاملا عاوأبهبلقؤ سيو

 اركلابانككيربصي

 باقم نكي لاعفالاوءاه-الارها اظمدها ثيف نييتوكململلا عمدت بف ارسنوكيؤ ةذاطا

 هيلا ندبة دياب ضرعتاجرو ماودملا ىلع ةلزعلارانخمدابرالاة صباه هلمةو عدلا

 حورلا يتم ىعو ةسماملا ة:ةرا !ىلا كب اذولو ةدحولا ىن
 ونيف

 الف حورة د عرملا ىلا .استلاو ماتلاهوتلانمةلض احلا ءامجرلا»

 هلرطخام لكفة لالا ةيئاغ_ سلات ايلتل اب ءحور لمة فرات نس فاضعالو

 كيا ذه بح نملكوادرق ى مس هنالك مزئأتيف



 0 نع ةرابع ىه 0
 ٍراذاوتابهرلا نمام /ا دم لذأ نأ ادوحول نيركذلا ةفسالا ةمؤرشنا معانا ذه تلع 1

 داودوءروعش مدم نم هسأرب رشل 4
 ىوشم معاو لفت الذ نارسفلا لهأ نم حالصلا لهالرهاط دامتعالا ب. ىلعلالشلا
 قدكنملك (ىنلا) يتسن اهب ظو انضم « تستاج فول لدرداركرهط
 را ف تاء زال ياك ءابسما .ىفو كلش ها
 |وأ ةدها ثم بح اس قطن نع ماكن اذان ةعابجلاوةنسلا الهأ رو هارها نيللاباررأن م

 لاذ( ىعلا] م ءايسشيوردنك فراق رت 2م يداقتءا داموا 3
 نكلدفتءلاوأ دوهابحاصلة-هف اوما دام ارو وىربتايحالا ضعءبابرش“
 نمهنال ىلعرهظي وتب ردقلاوةلزتعملا بن امل كيل ههجو دو ىف اذلاثلاذ قرع حالا
 نمدحأ فلعل يمن ,سابعلاوبأ لافا هت ئانالو لن اطالن اماكب ماكسي ورعشي

 نم مهفدجونأو ىراصالاو وهلا سرافكلا فئاوطرو هج ءباعو نملادوو ىف
 ىهتارارا ,طشالاءامولع ارنا رئاوت السلا مب ملعءايبنالارابخأ ترث هيو ةلزتا

 الا ترتكب زب نسا ومالسالا ب لوحدلا ىلع نو دةبال(تي راشع) عا
 | نم مهم( لذارأو) ناسسنالا اهني ::ؤر لم ةىلءعرد هبال ةيذل لاك ةثدلا تيرس رئزخاوإ

 ةقعلا ةنكمالاو تاماملا تايارخ نكسإ نع مهر
 ::ل مهلا ل ادلاربمكو ويد ةيسراغلاب مهل لاسقب تاناووأ

 ا الاولذارالا ةبو ما ور تانالاضعبتواخ يدنا ل
 م. كولس ل هأ مهر ,ءراكسصأو نواعم ا
 : هازال زها برقر كورد ظيالواش سا هوب
 ءراثلانكدا ةس رالا



 -اهثرد نكن انمؤم ىارذحلا» ىو انالومواتدبس
 لا سوا سولا نم نوئمؤئمارذألا (ىنعاا)

 نمو هتعا ةاجنالابثل اًدجارمبك ماع
 ار ارفصلاةعب الار 2 اوكمساوح ةيقب وركو سهم ءانيعو

 0 رهنأ هقورعو

 0 را 0 و م
 از/ نبا د زا لروممه هدو ناعأ نا لراروا كره ى

 |لئمدساناداغتمالاا ذه فو . مانام حر نوكب ةقرون امبالا اذه نمل نوكمو

 بيلا لاذ نم سفن علفغ نما( ىلا

 مدعلو برة ناط.ك انامل ام الحر كنس: تي أر زاتترط متو تكن ال

 نكسفتتكأو هرئتعتلدع أ هلل ةجيرو ..وردم اوما ايل

 اسيوكعم ىا توك انو رئاورةلعجت ا (ى ىعلا) ) «ندطازما بطر اودج
 ليد عفتريو 0 ورخ دع: تاغصلاو هئاععلارب

 هتياوهوسنو نا ءاص> اول عاج نفاعيجهللا مث مويةلداجلاةروس ىاعنةنا لاني
 دعب ىربكلا نيدهلا مجن لاق (اعبج هنا مج ىفلاقت (ديمم : للك ىلع

 5 اب كسلا مه مجالي ثىلع ما

 ىلسهللالوسرلاةرباج نع طسوالاو ىاربطلا جرخأ ىلا فانك كذا منظ

 ىلع (ىنعلا)# تسدشنا مبا
 ابا م لعادل 9 و طا
 ابهذءشن معز ةوكسل صلاغ بهذ لك ىلع لص و هدببلت, رسنب هناكسانلا هب”رغبا فويز



 ادوار نحل ا وهو ناضمالار نالءريغ حالسا ىف ىو غرفو ىف: ثححصا لاقو اصلا

 موب رولر رو ئدال<لا لء نهتماو برغل ارا فب هذاذ ان ىلا عاف اال صصفلا نم

 ًاردلاضاب ه ركمرامزاراتسماهدربإط ىوثم دابعااهلعتناجانلا ف عرشرامدل البت
 لاك نمو ان ذخاؤنالىأ رثسلا بام عفرال بورعلار انسان (ىنسعلا) عي ريارام نا ما

 بش رزابدز ىول بلف » ىوتتم اظفاسو اربع بام اموينامتمالا ف انل نكن اسحا

 بهذلابامئاج ىاولهي برش لبللا,لغزلا بهألا (ىعلا] 6 بهددرادكزورراظتا

 قرملا اين هلال بلف اذكرا-اارظنني صلات بهذلاامأو اولا همم ىعدبنأب صاافا

 ءازجلا مويرظتنبهللا ىوامع بلس ذلاو صلخلا صااما عم ةاواسلا ىسديفرغزملاو
 تاساببهذلا (ىندلا) ( امزو ر دبر ارو رمى « ٌسابكديوكردلاحنايزانإو ىوتشم

 رو هظاإ عمي شاه ناف راجلار هظي ىتحر و لماررعسا ىنمجانه شاب لزلا بهذلل لوي لاسأا

 ةثاموممك (ىنلا) عبشلاوساو لادازد» ٠ نيه سيالاسنارازعدسإل كوم
 | نيك فروت_بلاناضمالارمس نكلو نيئمولاريمأو ادبالا نمناك نيمألا سلبا ةئسفولأ

 وسر تشك « تشاد ىزازا مدا ابدزدجب طك ع هثضريجاأ لاقو دة اال ىسملالاءاضلا
 اموضفءراسوربكت تشاح تو نيرسوسمج#

 :.« اطر رثغتن الاب اذه ايف سد

 ومانغال اللا ةلزنم لفك لزنتالو مرا /لادبالاعم ةاواسلاىئدتو

 | اييىس يروا مابتدرك عدو لوقي نيغشاعلان اطاسنافةءاك لاء ذه ممتساو نالزملا

 تادرك زاب دايم ىدناهدادراسحه؟ ربت نيزا ارش ءوثو هيلهو انس ىلء ىل

 8 رمال اهيل ىسوم نأ, ارو عاب ماب ادن ىلا ذه 4 راىامدندشبأع

 فارءالاةروسىفىلاعث هللا لاق .اعدةءاهتسا ناس ىفودأ !يمالب مهعجرأ : دليلا هذهاورسساح

 159 انين كىذلا أبن )دوبلا ىأ (مهلعرتاو)

 باةئاناعدخ ىن«بلا ىدهأو ىموم ىلءوع دينا ليئارسا ىءاذع

 لزانمىلا (هانعذرلاننشولو نبواغلا نم ناكذ) هلي رقراسف (تاطيشااهعبتأت) ردم

 ف(ءاوهعبباو)اءل لامر ايثدلاىأ (ضرالا ىلا دلخأ هتكماو) لما هن :ردأ,(ام) العلا

 مساب ترش ماشلا ضرأ نمافلب ومما: ف نكي ناكني الح ىسهتاءانعضون اجلا هئاعد

 كلاذوةئابملانملئاقمو سس ابعنبا ب هرىفوليئارساىبءالع نمهنادوهم نبا نءاهكلام

 نايسح ليج فدل لزنو ض + نيرابجلا ةيراختمأن وعر لال
 ةوعدلا باهتسم ناك هنال ماب ىلاوبهذواورو اكو اواءان نورابملا

 كوأن ملوسر ىلهوعدأ غابيالثل سي

 'مرعلا



 ىلا ةراشالا ىربكلا نيدلا مجخلاتمقامأ ذفن لاف 0
 ءايننالابةصوصخم ىهو تاز او تاماركسا او ةمكحااو باكا ىهو هتانآدهللا هصخ نم
 ايندلا ىلا ليقو اهم لست ناءو لا, ةراالا + :ةساغ نخ هنن لا وكسصو م ءايلوالاو
 «ةكردأ قا بلط نع والف ةساررل اوةرهشلاو لوبغلاوءاملاو لاما بلطف اهنراغزو
 باو ممن لم دوش النوم ذقت ياش نكونيكملهلا متاع ناطبشلا رش
 كلا لازرتولف البلا سانانسأ“ و ةينخافاطلا بيغلا نماكم ىف لمجمئلانالعنتلا
 اعبذتلاوايندلا لع سوت البلاك[ ضر هلا نم قداصعلا
 هشام ٠ ناهحواخ

 انامل قاخ ناكر و (ىنسملا) 0 6
 مغغاف ضي .رملا ةصصدز امد ىأ هنوسفا نك مرتع ايدي ثوعبط الأ ةوددح الود ضال |
 هيكسر( ئملا) ( لوو دينه تفانخا »الور اىرابزمعبو كم[
 (هكز قدر نامالابلسا ها ثء عساك ييلعاعدىأ انكسص ىسوم برشا |
 هريغ سلو ايكرتتناوث هلي رجزاردرطا الع رمغدا بلكلالتك) هتفص
 عسضولا ف .كنلادصقلاو لاملكت, الي ذاذمالىأ لاح طرشلاانلجو كلذكناويملا نم

 ايدل (ىنلا) ن ب تسحر لمه 32 -- ارارها 7 م
 ل0 هوي :



 نيبامهروثىأ دلبلا بنام امهتسايس
 دالنأ تاماقملا ىصقأ غلب هناولو كل لا ىلعف مهددع

 ةوقلا*انلا متشب

 اي هلا رثءاينالاتن زحل ةيواتجس: يش "ىأ رج الدوقوداع ةدغ
 ا ىم لوغب والرد وبا نالومواب يبقي غاي كف كاب هع ن

 تراس تامالع ماللا هيلعلب ريدج

 انتاسغنلا نم دارللو قرملاو

 ديما تافسلا مولات س نلءفلانيذ_مؤسش لالا نيطالسلأو

 .جىل ةيراج هللا ة نس هالهو لسنلاو ثرحلا اوكا ًافزيكمت-ل[ضرالا

 8 الا مهروس تاو خت ميقا سم ىاوذطسم م لنركمل ميش ىال
 لو سأب الس انلا

 .و«نامزلك | لباةيالو رثخ

 الوةرهشلا نءزرتععو 2 ب ساي لكأل باوأ ااا دهام
 0 هتفاعشأ ع شيوخ دحر وون ىدنزانإل كو 8 ١

 (تاوخنا)لبضتت 00 نينزأن) برضن»
 تدرك ) ضر داى (ممه) لذ -اورعت ىنهج(كن

: 00 0 
 | ضراعام سيلا ى ارظنان لبو سيلباكن ابحر -رلا بر بت نم

 | سلا# ىف اساجو امو ىرح ف يعسح

 |(ىعملا) م« ٌتسيكرانارابسناادبان «

 نيرلقو طول وتارئاولافسلتا اذدء(ىنلا) ميقا[ سفتزعتاسدش « قدا
و موفي اناا ةقعاسسلاومولاتمأو ليغلا باصعأ مومن اولا فذقلاو مهرمغو

 ةحص ىهو د

 ةزعلانمهتادتهاهلامو ةعطانلا سةتلازعتاسلا
 هلام الا ف مهرو دةمنوفرسب اين لا ان نال

 ساشا ماوعل -هتح مهلتقو مايغن له كؤرتإو مهلمه

 ءاشءزراوخ دعنا جرملاو جرهلا ردع ميلعءادعالا طاب سانا

 لهأ ىءمتلا طل_ذرجا.هو4نيدلاءام ءاعلان اطلس ىذأت ىدا

 تا هلا موفر هل



 ل

 كنأجسأ نا ناسنالا لجالن اور! لاثتا (ىنعملا)لتقا ءانهمرمأ لعن شك, لجال هب

 ىألمءلالجالن اانا ةلجلتقاو ( رصلادب_سمكسل زحأ) ىلاعثهثلا لاق ةرورششلا
 ءايبنالا لحال ةةعاصلاو ف ذةلاو فكك ايلوالاو هايرئالا نم لكما لقد باعصأ لحال
 اول_:ةينااداسةضرالا ف نو_هبوهلو رو هللا نور اهع نيالا ءازحامنا) ىلاعت هللا لات

 : 2 لا قرتبآلا (اريلسي وأ
 « دنعتوه ىلع لدعدشابهح شه ىم لاق ةعاارمس غلو كل'ابشالا نك ىتنأن كف

 ١بحاصل ىلكتلا لفعل باب ان نركيأم لئملا(ىهلا) مدن
 ديزنامأ لع زملا !لثعلاو «ايلوالا مهم هيرو ءاننالا

 هيقرتيال بح اس نال كمقنال فبعض ىأ مومفءام
 اذهلو ةرفان مهو ةسونأم م نم ناور 1 اكهياصعأو شاعملا قرط ىف ءفرص» لب

 (ينعملا) م ىكردىستاتاويحزاد شاب ه ىدازىتدوتاناوبح ةسعوو
 ناورملا نمناصقتلا ف ىأى كرد نوكست نأالا نم ةرفاذل ةيثحولا تاناويملاس

 «نيلح ل عزا داىت> وك .از لبست! ارزاغ اج انوخؤو ىوتمدانالبسيوألا
 دولوتو اهمةلو كسحأ | موون نوعي اهلل مهمدئرفانل |تاناويمللا عج (يلا)
 اوت وتس فر افكلا اذك ليلملا لمت[ ماو حوتسا مجال اهم غاب هلا ل: .ماظعو

 نيذلاءازجامتا) هلومب مهمدعتلا حابأ ايتو الاو# ءايلنالا مسهو ل يالا للعلا باعسأ نم

 فلاخارنا فا م « تسدانقا نيديودحوت رع » ىونثم ذنآلا (هلوروهتلا نوراحي

 صختلاو للا ىف ثعقوو طف يببيسلا 1م دولت اوبملا ةزع (ىنمملا) تس دم
 ىو لماك-لانا الا عمر افكسلا ذك سناب .وءساو اهلا تاسنالل أ هنال

 1 نكس مالا ناك اذان( ىنعلا) يب هرغتتمرحوت ىد توج هردانئا تدي تزعمج سو

 ءايدالا ةوع دن مارأفةرغنث ل روك !لئمتنك زعل انم كلنوكيأم بيحاعالا ةردأناب
 (ةرفتتسمرح مغاك) رثذللا يوسف ىلاعن هلا لاقءايلوالا حمأ هن نم اشرعمو
 نا مهم ئرما لك دب ري, )برها دسسأ هنمتب رهىأ دسأ (ةروقنم

 نلالج ىهتاءؤرشنااك انيلع لزنتىح كل نمرثنلاولاتاكىنلا عابتاب ىلاهث هللا نءىأ
 نمره برْغاكدراولا ىوق ةناطل س نم نوير يل هاما ىوذلا ىعي ىربكسلا نيدلا مغ لاق
 فيكس ةرذتا |ةةبطالا نال ىل عدراولاىفام عام ةقاط مهل سيل تانوايًالودس الا

 نوذاذعالو ةرخآلادوجوودراولانونذكيلب وتمويل مجلع دريت اب م نوم طب

 (ىعاا) « حابمشنوخدوشىتحودوش نوح ه حالصرمب زاتشك دياشنزجإو ىوتنم
 نوكيا بوكر لاو لاقتالا لهل-ةيحالسلاىأ حالسلا لجأ نم هذ ةيلبال سو لاراجللا



 لفن

 ةسعاطابحورلارمارأ تءباثنا ىوقلااذكخ ابمهمدناسنالان ءارفاثىأ|..ثحو ريصن وأ

 حورلان تش >وتساناو تارمهلا بساكستالامالاهك الهزوعالعرشلا

 ةئبسلا هفاصوأ اولي زل تاضاررلا ةكبش هنو ديصي نأ ل مكسا | ىلع ف ة.ءرشلا رماوال

 ارامل (ىناا) ماو رتل عج  درمجاز شئاداررخمج لو ىوثم
 «ديس ل مت لأدب رو ذه .هكسمبالدو دولا نك هنيشحو نم ةرجازلعل نكي ناو ىشحولا

 © ىقسرأبىارو د ةمدوك ٠ ىدامدتازادشىث ورح س 8 ىراشم هك الهوهصذو
 ىوبتلامالكلاو ىمولالا كولاوهو سغنالا ىأ مدلا لاذ نم ىلا نا كسا ذان(ىنلا)

 ىوتشمرهملاو لتقل نمىمدآلا اروذعم نوكموتم «ةد هىف ى اها قي دصاارغ ان وم

 اسرجال (ىنعلا) يحامرو باذن شدي دروسه و خابمتوخدئارراذت محال

 »و ليدست نا ديررذو تدجط ىم حامرلاو ماوسملا مادق ىثحولا رماح ايمراذكسل امد

 مهلل معالم هال يبس مه دارذو مه-اوزأ لجو (ىنءلا) يب لياذودود مو دتلقم فكنا
 ىونشم للءافا ذهررمتاذان ءارهالا موعابتاو» الا وعد مةاويك مدمل*الداو رودودرمو

 لمعلا كافدعب (ىنعملا) يمت تناوب عوةءرادإ ٠ لغم لةهرادءر ىلةعراو
 ةبئاويلاىلا ةيلمسلا نمل هنلأل ف ىلولاو ينوه هج اس ىأ ل علا لمص نمر شتى ألا

 ىوذلا ن مب سس رمناسنالان ا نعالإ كاسفألارم ةزخانلا تاناومملاة سر ل دو

 دهب هءايقو رهاط مسملاو ناضخمحورلانسيعتتل بالا رجورلافةينام او هيناحورلا
 ةسبرأ ءاةةيويندلا نأ و ولعلي ابق ساوم او ةرارحلا,مالاو

 متاقمدلا نمةيندبلا (ةايبطط) ةدمحملا ةفيقحلاو لكلا رمءوةومل 0

 لسرلا ةشسدو اة ساخلا عاونالاب اهتوافتعمثاناوب

 او) هلي مكتتو هت رق
 كلاوةداعسلاو,

 ةماعلا لفعربسغ (لكل !لمعو) تايولعلا عم تاسنالا ىف اهْمكل تارب

 هوقو هدم ىذا 'ىفزالا ثابثو كلالفألا مايق «ىذفاوهزب غامالا ةمصىلا ع فوق

 هيوهلل بسوء ايلوالاو «ايدنالاب صوص خش هرووظر ةيلاذما هتروص لب رب>و نينوكسحملا
 اراسسو لدعم هرماوأ عزل نفكولاو أ ىتلا لادتعالا بيب 8

 نموا همي رعت نعرساةنا لاو وو "ينل كاهر ظمإ دمحم ميم او لكلا لقع بحاض

 ةروسب ركلاو بهل اولا :بلغبامأ هتنناد .تدم لكلا لفع !الاهمر غن

 اما تب رفعلا ةروسب «اشدالا ب

 نو رشح لا لهأ شه دياهعفا
 ماو ب دياب لهما ةيلغناماو برقعل ١



 ءايننالاراث 1ءاسقت ساو راغغ تسال عم ىهاثلا باث او يعاوالا لا
 ناكولو ةلامهلنارثي ىف سأرلا سوكسنم عمن ةلكلا لمص نم ده, الاوالعل ا ىلاج رهن ءابل

 ثورامو وراه ندرك دافعا ل انا ذ واو تورامو توراهناك-ا اكلك لمع نع ديعبلا
 توراهداقعاناب اذه متدانتاهتتاردو تساوخ اس دل ها ئريماو شيوخ تهصعرب
 باذهلاوةئتفلا ىف اموعوةوو افا لهأ ىلءةرامالا مهل طوا وسن اةوصعىله تورامو
 ( ووجه)  ٌريثدوت ارهزددروخراط زا « ربهثتوراموحوثوراهوسجهإل ىوتشم
 |وهو(س:) مسلابث ولم ىنعمب(دول ره ااشرأ امش (وج)هييشنادأ

 واما ءهمامهرا ,طب نملك 1نيذ

 برعلاابلا تن (ر)

 :ىلعاو دعا مه( ىنملا) رسوم الا ( شيب وأ لغم

 !لبابرثب ىف مفرح سلا اودبعوالزفةلغغل ارمخأوي رشر ةو مثلا * 2
 قناطر كردالاج و هيرأال ل ,يسااإ عر ومالاداقعا نوكيامسأ أرلا

 ع 0 نا
 (تدك )ذذنفلا (تثيراع) .) 6 ت2 كراج [ارولكد هاو.

 !ذلذنغلا ردمنورغلاباهول6 نمو .اساعا ناك ولر(ىنعملا) لد لا ةبرعلا فاكسلا مهب
 9 .ةرعش لك تناكولوة ثا سوماجو لغعلا ب دعا

 يالا ثلا امموم فهل فل الش ةهموتللعو كلنم ناسغأ تدقعااذا

 شيش #م نكلاملوذ> ربت ارا «فساعلا حيرلا ناكولو(ىنعلا) هدنكا
 ةماس+ل!لعدا.ة*اللو راكتسالا نمالا علفلا لاذ أك 00



 ةوغلاةانثلا"اتااعشب 55 ءاوهلا ما نشيشحلاةس رمل فوك

 هذ ىلء محروم اريسرصلا لاذ (ىنعملا) لونا نديدتل نء (دالم) ىوقلا

 اوءاض ل ةيفت نوصي الر دنلا :ًأرلا نالت ولا نم لونا 00

 الر اكد الاو بلا برالءاذنا

 ليفيعشقرو لع ه-فنبرشيالوكلا (ىنءلا) 0 .
 ىرتشنلا اذكرتشنلا اذهرمغىلءبرضإال نال رولا عطغلا عن ل<الهعطتبالو هرب

 03 وه ذل برضي هنافىلاعت هللا بضغرت أ نع هب ىتكرمخ 3!برض

 أ ىوذ ىلع“ افعشلامحرب وءايوقالارهغب راهثوئوقهللاو رم كلا رسعأ مل وادرمتم

 ىوتئماذك يتب ةماوو انه: أ ثتفصا دي سال

 بطلاء اهلا ار مكى تااناس: دالك ل معجم

 اديمر نم (دمر) ىدى»# 65 +اهنحا أ ةيسراقلا ميا ارسك ب

 .اهلمغ”ىأر ًارانلاةلعش(يتعلا)
 «رتاقوللا ةرثك لب امتال ىسولالارهةلااذك منغلا ةرثك

 ستروصتسيح هم رشس» ىوشتبآلا نولااظلا ل .بامعالناهتانسخت
 ةدئاز وه نركنتامةروهلا يعلادنع 5 002 ١

 بسلا, ءايشالاروسا ذك اها يعيالضذلا
 .ار ريش يشلا تا ىنعاسوكتمدك<

 الود ح رجزا سايقوتإل ىوم اهريقي ةطساولاب ,.هلاملاع ىف فرض م مودا نانا

 كافل نم ريبكلا بالودلا سةتنأ ) © رم ملمءراتسيك راش شدرك ه ركن |

 ةلمهل-اىن.عمو »انعم ا لكل ةهفريشملا لثعا نم نوكت وكس ئيث ىأ نءهتكرح هيلع ىأ
 تلاقنباشدرك ىونثم اذك ىلاعتهللاةدارابىت عملا ثيحن

 نيس اريسكمريلاكبلاغلااذهرود(ىعلا) هي رمسب ىارت حودرا

 ةروص ممل اوه مح ورلانرتلا حور نم ىدفوأ. دوو سرا 1
 نم حورلاك .ماوئانناو دبلاكدوجولاعجاذكةرثدلا حورلا نب ,ءاةرودوامكرحةروصلاو



 هنا داب نبا سدرك وب ىو فرصتلاو رييدتلاةوح اييسانأت ىرجوومه « سوا

 ا ىنهو» انعم نم ب رلا له تارود(ىنعملا) م« تسوجبا لامفلا ناعلا'اكمملا دنعمب

 الهأدثعو هةط ساو ريمانءاادوحو ىفهلاف

 قربكسسعلا ندا مجلة (ٌينلكت وكدلءهد ىذفل ناصسف) رسب ةروسرختآ ىف هللا لاق

 ةمئاقتاينركمللاوٌئث ناك ان «موغب توكل مئشأ نكد لولو مان هئشلاوهام يملك وكلمو

 اكلامىواشببلا لافونودرن (نوعحرثهبلاو) دلك ىلع ةردغلا لالالا ىف لاقومتردة دس

 ةناثب عب رلاىأوهف هتدارابهسع (طةتاو حب رلا ب وبهذ ىبوننا يي لك ىلهارداتهلكث لأ

 نامحرلا سفن نمىزخأ ةياور و هه حو رنم !+افعي رلااوبسنالدرو ذوو ىناجرلا سفنلا
 فرصتي ال انااكسفروملاءامرب_#أ بالوددلا كاذنوح اط' بالود لمي رلااذ_هبوببهف

اَْوكملاو تادوجوملاو بااوااو عب رلا ف فرعا .:ي ىنعملا اذكب الو دلا ىف
 5 عج و ت

 جرخو لخدودمور رج ف ىوتثما ذه ايفرييد + نيه ورلاك !قلالناوند لاكي م يتلا

 نم هجرخو هلخ دو هذمو ءرزج سغنلا اذه (ىنءلا] يي سوه ,ناجززح دشايدك اه نا نا

 اذان برلا رمأ نم ىه ىتلا حورلا نم نوكسسم, ىأ سوو لاب "ول هلا حورلاربغ ثوكي

 ىولثم ظذللاةروصا ردسسىحو رم هيف تدفنو ىوخ ىلع سثلا كب رات كرت

 4 «ىاسنالا جورلا(ىنعلا) هي لادج ييواكإلثك ءشمطس هاك لادواس دنةبمشهج

 :ىأالادج ةرانوا ملص ل 7 :ةراتوسش:ل!ىوولا لاذ

 ”املكلاب هغطن ل 'ةبكر ملا ةرانو هدر | فورم اب
 يشلا لاق ى_هم ىلع لديدازفنالاى_عابنمدحلوب لك يمياعغلا فورحاو برسلل ةثعابلا
 كاللاولاعنملادلاو بيغلاملاعنمءاسخ اوتو بس او: داج لا ملاع ن ,«مجللا نا تامو.:ةااىف

 الص ران سمغنل احورلا لا .ةتفراكنالا دعوا دع تراس ةئالثل ٠ .كراذاف توربملاو

 :؟يمنأتساك هك «© راسب ىهاك دتكسم .ءاك 8 وم اراكذاةراثو

 انوانب«ستلا لمت رانو(ىنعملا)
 م اهدزا نوصم# داعردبهدرا . هامنأ دري ار داب نباتا: ههه رط ىوتث .ةحبت تالاف ءىأارام

 هموقىأ داع ىلع لء- انا :رسر ماابي رىأءاوهلا !دهوهو سفتلا لثمىأ اذك ىنماا)

 (ىنعلاز كاماوتاعا صر غم ديم درك هنآ: هو راردابنأ م عزاب ىو ةهظعأ اةيملا لم

 ل دأ ناباذله نم عدبأ ٌئثىاوانامأو :أع ا سمو اهطص ني ءرلا ىلءءاوملا لاذ لعج اشي ادعي

 انامأ هرم ىلءوالاكت ف نص ىلء دحاو يو هو*اوعلا لعف رفاكلاودشؤللا
 امهودتل ةدارابالانوكي الرسغالاو سف:لابالا نوكتال_ضارعأ لا الاو فورحلانا معيلو

 نيببرا فلا ىرف ىلءّئثر عذب ديرما قأيالحورلاحورخدارا دجوتلاذاندير لا ورينا

 :دحارةط

 لا ىردم 3



 افورملاو هللاتاسلكمسهءايلوألا دافي
 تواغت بك تادوجول ا مسهتالذ الا فورحلاو ةيلعأ نبا

 دارالاوةدارالل مباتسفنلاو نيحرلا
 : / اةتافصلاعسبجو
 لا اديعيف كاذ ناك ولوبو سلا نولتةب و رحمان وب رشب ونوةرسي و

 مدازيش لاق مول ىلع ءاع هم مف كال ذنولعذي معا ىل اعنا ىف ناكدة ب
 هم دعالوهدوحو بجوب الهم دعوأ ئذلا دووبهراب تاو ىل عت هللا ل ءنا ل ساذاو

 ةدارال سات مكمل اوريفلا نوعضم كح د نعرابخالا نال |لعاقلاةردق هليسني ثيم
 كمة نعرد اصل ايَحلا د اذوه مولعم او مول لل مدان هلعو هلعل مد انهتداراو مكسحاملا
 اباصاعوبتلابجوبالعماتئاوهلعسات لاذ عبو, ,لسأ هرايتخا كرتوأ هع مرآب 1

 نيسمززابط اهلج ىوتثم لوغفمرلا رولا
 ءاسلاو ضرالا تميل ةلج (ىنلا]_هيتاوروصت اردو اناغومص* ب تامنآو
 روس ىأ ٌملكَرم سيساناوهو لاش اطنإ ل بم ىرالازخعلا لاذ و ىلاعتهن ةءونسلا
 ريق ئثلتلا ف تانئاكلاروسو ىرام ار كلا انعاهأو 6 قاما ةرشح اهاتع .تانثاكلا
 بارطغثنودما ب ازمه ٠ باردا لادا صرروألحا» ىوشم ىسهدللانغ
 اعاذان بارطضالاو ةكرخلا تةو*املا نمثنأ اضب أءالا ىف ملا صترو تال (ىعلا)
 4 نان دنكنا لحاسىوسواصزادز شسدهاوج نت اسك دوج ف ىم نعذأناذه
 ذل اش النا ىلا عبجارريعش يلا ناف بلطي( سد هاوخ )د اذعلاءارلا تو يمل ارسكم. (ام)
 أر ملا فرط هيسريدانعلاو ل ادسجلا نم سلا نيكسن املا بلطر ال (ىنعملا]هيمري(: كلل
 ىوتم ةكرقمريغةروصلا  .ةتاملالءاد مقلب و ةايحلارحنمهحر ذأ
 فاكلا عشب هاك 0ك انرسرص كواايدنك تآ و ءاكج ومرد صلح اسزاد ك نوح ل
 لعمي جوملا ناكمو لحن ف اس نم شقلا بحس رهملان اال( ىنملا]ناكم مسا اذ لا
 هفشمنأثم يول نيكسن هللا درأ اذا اذك شيكحلاب رصرمصلا هع فام شما كاذب ر ملا
 رهاظلاو رخآلاولوالاو بوجولاو ناكمالافىل هيلة رانو نوني ةزانر ارم ةراتواغماوةراث تانيعقا جاومأ نوكتت كرهتبف نشعلا لله ذكي رش بام اذاو نكي ةيرشبا لح اسد



 تورامو تو راهو ملم و ىمودو سالباو داو ريةةلاو يذلا ةيعزا اوناطلسااو نط ابلاو

 تانصااو*اهسالاره اظمروم او نمل اوروثئاوراثل اوةرخ لاو أن لاول الذالاو كلالمالاو
 ىاتورابوتو راهبناج « نارزا.درا رحتي دحن اإل ىو. تايلضلا ىلاحيو
 ىتايمعجرأ ةءاهن4سيلوارخت كسميالشي رشلا مالكلاو تيدا اذه( ىنعفا) يتاوحا

 هاجعايتدودم با ةيوقعو لاو دو تورامو ثو راه صا أب ف تو رامو تو 5
 اي أ مهتبو ةعو لاكن ناس ىو تورامو توراه ةصققابناس ف اذه جلب
 قرصصتمال شفخأل لارصسلا« يلا بست» قا ار علاب عضو م معما .!لبايع اكل1 يق ىرهوملا

 | ءاتتوح ,ىوتثم مهريغو ناه: كح الولماذب اسامناكو ةريغصأي را
 قوله قو روخ ناكانأ (ىنلا) «كايزنأ نشورودرهرىدتم هد :

 توكل اعماوسيف ا الك ىلعارهاط ىويتالا لاعلا

 .كتادبلا اوكرفبضغلا نم(ىدملا)
 دالرأ مسهالاتنأب اهسقن بويع ىرتالق اللا بويع ىر ىتلانيدهل انا اولعامو نيا مهسفنأأ
 سو ىوتشم مهلابيعرابغالا ببعةيؤ راوث :طامو ردةلاوءاضقلا نعاولشمو ةغيلالا
 هجولا يبق لجرلا كلاذ(ىنلا) مذ] مسخونآزلاةحادركم ورود رم تنزتا ديد «تيارد
 نعال معو اعرذو نا الا بيعا ارظن امه ٌسغوويرْلا نم وجور ؤد#آرلا ىف .ثىأو
 (ىنلا) حديد تزودز ىور:ىتن أه يحج كسك لا نوح نيب سإ وخ اف ىم امهيع
 ةيحلارانراتلا «نهوران هج نم عبي. ةروطابرجو إي عون نم ىربال غن ىريذلا
 هعّرفو هرزعءريغ نمرهط ناوهرتسبلط ببعآا هه رهط" + ةريغلاو ةيناسغتلا
 ربكلا نيبو غدولو مالسسالا ةرح ء سمن تنشق عوم ملكوت زلا ضرع ع مس هناك

 .1) ب ارربكس هن شبا وخر ددركش ءاروبك نآوأ داود ندتيدح 9 ىم ةيهلاو
 أ تلق نان ةرفاكلا هشناءف:ىرظن لون ةريغت ريكسل اذه ىعحاب ةعيمتاعأ

 نع نوب فورعم منو صمأيوربخلا ىلا نوءدب ةمأ مكنم نكسذلو ىلاعت هلوف ىف لوما
 ضرغلاو ضيعبتلل نمتنلك تاو ضرف دراولا رمالاب ل معلاو بوجوا سحالار# 00 2
 نع نوهتو فو رعلاب نو ممأت سانال ترخأ ة أرب تنك لاقا>. رنكسل افك ض رف
 سم أ ف رئاج ماما ىلا ماق لج دوش شفأدرو يوك كيب بخ بملاغلاو ,ركذلا
 تلاقور فعجو ةزيح نيب ةنجلا ى هتلزغم دي ةفركشم نعم غوفورهج
 | ىهااو فور ورعملاب مالا عنم سيلا هدارملا ناب امتفة_عمعلا طرشباست>الل سيلء العلا
 نوكنص جو ىأب و نيدلا ةيجوركشملانع ىلا قرط ةفرعم دوصقم الب ركسالا نع



 نلفت

 وهواو الو ىل اه هللا لاق سس خالب نوكر تأ هنع ى.اابات مأ ىذلاركسش ! ىف طرش ان

 نو كادبالاعدهملا ىحأإب لهاسإل لوغتنأبى فرلا اهنمتاجرد ىسهالو ركشملا نمدحاو
 ناف ىوهلا نع سفنلا ىهنر هبر مام فا :نمامأوهلأ زمصالا نيالا 4لوغتوا كات

 كلاضوفمةساي_لا مآ ناك نا هب كلدعو ى# لنانمددتمتتيل نان ىوأللا ىف ةزملا
 :ا يسركتللا نعى سهل | نمدوصةملاورخ آركشم

 .هعلا كنان اسست الاعلان ة«ارالالو ىنع هروهتال سيلونيدللا

 .«تنااذب رئلنمىشربالو ثاركشاا ادحأ امهو

 م تيرتت اجرت درا «تركبدداشلاوبةثبح ل كوش و .هوان ديسلا
 اا ةرمغلا نال ىرخ أ ةمالع يدل ةرمغاو (ىنعملا
 اهييالئيلسرلاو ,ءايدنالا !س برو ماهو دبمرججأو رضخ أ ةينباللا ةيحلاراننمىأرسضخأ
 ةوبالههاوقو دحراوج ىلع بع الرأ ثراوءةفيقل وكلاس .ىلءر فراع لك الا

 .”[نيذلا اهيأ ب ىلاعت
 سمن نالةمكحلار و هايل

 عقسي نمل ابمل اذعا متاع مهتم بع أو! مهرم 1 توراعو تور اعز

 : 0 اي ل
 ميكا متيامتز ناكو اكو لكا ءركا ينعم( ك )ةئ اللا ىأ مه
 «(ديركشم) روأ عع (ديرك

 تالأل هما لاق (ىعلا) بطاقم عجرم

 :حرلاو عدلا يعن هيلااورظنا ةومشلايىلة ب هنالك ىأىم اعلا لفغتلا ىف

 رمهلاةلاماب( كاز جناب الاجزاو توجت دا هسر .٠ كارت ايردابسكا يبرأ
 انوا هرك اي عرج ةيسراغلا مهلا ذب (تارك اح) دتجورك كس ىنعمب ءايس) ءادالا

 ىنمي ذم !نارو قرملا كلاجنا ىلع (نار الاج) اويغت ىتع# (دبا تسر) 2

 يا دمام ءاعسلار



 22 22252222-22222 رطب
 | ىأىنمملا الاذ نم مكيلعتعضو ولو (ىنعللا) مي اهسوريذن شيب اراه ص ماستر نم مخ
 : مكر تقالا ودعم ءامسلا مك كنا نأسن الا ىف ؛هه نيا ةوهشلاو ةعيبطلا مكستيطعأول
 مديرا طتمزتالعأ ةداي زلاةيسسرافلاءانلا رنكبش يب ويل الوعد دينتان

 ل نإذ هتافمصع نم مودم لام قلعلا نمد نلاءذعاو
 57 بولطميدالاالاؤباستحالا .ك. قالو لاا غي
 او ةمسعلا كلن (ىنمملا) يب نيملويداه تر درمغان نيف

 اعف 0 ا
 6 ةلعشن ءاورصص#و دحالا برق نمإو تف تو راموتورانوك
 | حو بتكذاك اذكسس (ىنعملا) هب لوسارؤبودو ترد تمكح ديد ه لوهراحو بئاك
 |انسودسكم نمامجنا/«يلو_فن ف روثلا ل مأوةمكحلاىر وعيا هل ىل<لوسرلا
 || ادرمماج» ادخ ناعم توس مهار سب وخ ف ىوتثم هنةاح نف هتاذ فامهظو لوسرلا
 | مهلايواسم ةيهلالا ارويطلاعمممنّدعو نط ىحولابتاك (ىنعملا) يب اد «نوج ىريغصدب
 هرج اصجو نم هيلءاكعتم ادصلاك اريذص هتمناك كلذنا لهو تااوتوصلا ف
 البلي كلانم نمل هيلع ه سفن وس سكنا .اذانداووف بلي توساذااك للاضخ هسفن نم هنن

 وو نودلقملا| انك رويطلادارب < مولع مدع عي نو.طل انودايصاارغبا ذ_هاورخ
 'ىسولا يع نركستالتوصلا در مج اهانعم هود :تاماكتاوملكست
 أولو هنعدخأ نموأ .ا قصتي ماذاهنع ىورذتأ ):مالكنمءالو لوسرلا نعرداصلا
 ل ا) « ىرشفذاو ل خرمدا ضنا قوته رك! ارناع مم نأ ف ىونشم ضرف
 امتار نوكيىت« ممل ماسالط الو فرامل توسل يالا روبط نأ ل فسار نا
 د ا :اصا١له_علاو. باتحالا مءراتي أر دقب دو ىماالاريطلاداسم
 | يب ىلك درا ددحوك قادءجوت ٠ ىللب ريفص ىز وماسك 9 ىوتثم دلىعماللوق
 ليابلا لاذدك_ءامولعأيثىأ تنهش وسو ليلبلل بودتلافصاا تاعتولو (ىنعلا)
 مه آد شاب فا ديرو 3 مارغلات ضرءولاجبالارع 0 ادا ديرو: .ارغل !ثب واحلا ص بدلا مالاوإ .رضتا نم درولاعم

0 
 لاقاذملو هللابفراعلا ىلع نتالمفا ا اذاثالب

 :دايعا شورملالا باهدنام ىفاذه مس وخ روحي



 ىنفلات(ىعلا) مدباسمهدشرب امنوزنا تذك اريكرك تا ىم ضي رملا
 ةلراجهنأل نيع ضر كياعو ةيافك ضرك ضي رملاةداسمو ضرم لراجبا مسالا اذا
 :اوح تاسغك رزه رد“ ارك شوك ابرك دوخاب تفك ىونشم قالا ا
 ةادأ محارسكب[دحإ ليقثلا ةسرافلا قاكل اركب (نارك ) ممالاةيرعلا فلكل تنم
 هلآ .«باللاقو كردأ مالكلا اذهشورملالا عمال( ىنعلا دا (مبايرد) ماهفتسا
 [روجرمساع» ىودم يذلا لاذ لوت نم همهفار هكردأر هدحأ ئثىأ نا عاملا لثثو
 راسو ضي سم صومحللا ىلع (ىعملا) يدب سفن اخت فردا كيلو دمزارآفيعشو
 دوك نابت مل نات ميس نوح ه ىمهدابعل لانه باهألا مدي !نكا ث وصلا فيعشأ
 لاذ سايئاضيأ لسمأ ان | ةكرضمهتمش ىرأ سا (ىنعأا) دوخي مهار موك ىسآبت نم
 ىوتثم ىذأتيف ىمعص ل_عبال_ثل ةمياللاو ققرلا ىدو نابل ةازج ؟ ىغ نيرضرلا

 (ىنعملا) هرشوخاب مستفك دهاوجوا « مثك تنحمىأىفوح مب وكبدوح
 8 كا ل ا

 وأ « ايا ىدروخ هحركشمب وكي نمل
 3 'تسيلةزمهلاو ةزمهالباوأ ةسرعلا
 هع م وكن نمل كح سدا" ةلوش وهخبلك أ ءاذغىأ هلو
 لاذ نمو نوكي كلذعت بام لون اثأ[ ىد11] تالف ديوكوت شي نابببطزك هنآ تدك |

 دمآو ا هةنوح هوا تسأل 000 1 لرش رد بألا سمعنا
 كلف ريمي بييطلا لاذ أ امل كرايم همدق بيب طوهلوقأ أ (ىنملا) ركن تراكدود
 ام مدسدوهزاارو اىاب لف ىءةصهأ دقي ىنعي يلم
 نا مضي و ةامحلا ى ذقت بهذ ناكمىأ همدقاشب رج نخ

 ايقاف ةيوسنملا ف جالا ءذهو (ينعل 0 هدرصداز ؟ىادش عفاونسكع هدر
 :ودعمل الحلا اهيا, سفن اهرضعقساامدعب باهذللا ىلع معدد اهّدعاوا

 ىمهش .تكاوروهتر سي دماردوأ » ىو هرضفسا ىذلاذلاذسكع
 هسأر ىلع او ضب رلامادقدعتو. بابل' نءلحدمسالا ةلاذ(ىنعملا) «تسدديلام

 اراز ريروضويب زاد « ركش تفك مدرمتفك فوح تفك ف ىو هسأر مصو
 لاق تكلهو تمضب رم لاق تنأ فيك ضب رفلممالا لأق (ىنعلا) جا ركن
 93 ذالا.أولم هرم ىف «عوقوا دراءلا باواسا اذهنم ضي رااراههتنركشلا
 | رمازكتآودوىساينوك « تسدباءابركموا تسرك هح مك قب ىوثمهسغن ىفالئان يسال
 ثلا ذواسابة لعن مسالا دعانلو عبافمانعم مسالا ىأوهركشىأ ده (قعلا) هيتسأ



 ثوب تذك# رهزث فك ى دووخ ه> شنفكن ازا دعو ىوثمج وعأى أ سايقلا

 .ضإ رلالاتتلك امضي رلل مسالا لاق ىرج ذل لاددعب (ىنعملا) جي رهتش

 اك ضي رلام أور هقدادزانةيفاعو مص ضب رأل مسالا لان تاك | امسوروش> مدعو ءرشغ

 لاق الاذدع(ىنعلا) « رشي هراكدباى مهلك « وأ ثسيك نابييطزاتقكنازادعب لو
 ليثارزعتمك » ىوتثم ءابحالا نم أب كروشحل .جالعلا ىذا وه نم ضب رالمسألا

 ىأوريفأب ليئاربزع لاق (ىءلل) وشداش كرايم س شباب تفك « وريدباحم
 اريثك كرايم همدخ ضب رأل مسالا لاق قعترب-غ نم سدنتو عسل اذ ىنع مسأاي بهذا

 لسا تلابشلا ثربرك »  ىع ضرملانموهنت بي رق نع الارو رسم
 :أابر اخ ىفارمعالا(يندملا ) ينام نبآ تاعأ ص مدرك شك زك

 (ةاعارملا 4تلعفنأب هرطاغ ترم هه ده االئانةوةبارورسم
 نأ 2 اامرظنأ اذه ةدايعلا
 انحوراو دءراملا اذههفالضي رملا لاث(ىنعملا) ناووكم د دفا دام هب تسام

 شماغبب ا ندعم مسالاراهاىأ هأيرلعأ

 لك مهرب ينح نعلو مشو ةيذاو طقسةئام بال ضب رذارطاخ( ىلا )حب طخ
 | ضي رملانا لاذوعددس نوكيام اهرمخ أ: نكت

 اكو دبر ادد[ هدروح ىلا نوح المال مشهيالا شب ماعطلا مغ مالاك
 هفوجو بلف لح اغلاار شمام اعل لك أقل 5ك (ينجملا) ّيدنك ىلا شلددماروشب

 عمم اذا ى ملا ضي رماذك ل الخ اطر صوان لَسْميا مالا ةلب اممدصتا ذهلو" قب

 نم لست المئامذملا نع :كزولو يلف هءشو ءةالخأ ضرا لداجوءاق.ءبطا اما اختامالكأ

 .اج هلبا .* خو. نيللا ه:طاظبو شيلا «ثيط لدبتو ةيناطيكلاتاشصلا

 أ ىه يتلا عقدا كوشي ل ميو
 ىفمدل لاو نيلبانةَسررس ىف ءاناوخا لغ نم مهرو دص فاما هزنو ىلاسعت 0

 هنمنكمأو ىوذأ هيلع بوضغم ا نأك اذاف ةرمّباارهاظل ىرسب و بضغل ادن ء كرمت

 ةروجلا تّدتسشاهنمنودأ هيلع ب وضغلا ىلكناو نزحو مههنءباغلا ىف لصف ءباغل عمج :7

 ناوهراضوهيلءبوضغل!متوولعلاباطو قورا

 ىلا هلومب رمجرو دةلاءايشارنوكيىذلاو طسلاو بضغل | نيبو 1

 تاىورو كسل محو مدلا الا: ناروث هنسوفلعنأملانامالاولاةنولهام ا يملا ذاو
 ةرحآلاواينلا و دشالا نع مالسلا هيلع ىسيع نم لأس مالا اهيل ءايركز نب حيان ديس
 بملك »ىو لاقاذهلو بضغلا كرثلاةهنمدبعلا صاخيىذفاامو لاق هقابشغلاق
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 ىفىلامت هوت ف ىربكلانيدلا خلات < نضمنيمشازج ردفان « نكم قارا تدنيإ
 لوخ 4ناسنالاقلخ لانا ىلا ةراشالا ( عب رسم ةرفغمىلا اوعراسو) نارمجل 1 ةروس
 لسرأواهئامامموةءرثلاو سدقلا رئاظح ىلا لوصولاو اهتاكردهراشلاو اهتاجردو ةئنلا
 ىلع مجغرحو نيرفاك.ل تّدعأ ىتلارانلا اوفن ناولاتاكرانل!نم نيو ذتموةثكاب نيرشم

 (ضرالاوتاومسلا اهنرعةةدو) مب ربرفتماقم نم مافم ىلا ىوقتلا مدن
 ىتلات اولا ىهو ضرالاوتاوهسلا كلم نعرورهلار دشن املا لوسولا نا هرف ةراشالاو
 نم سفنلا ةيكرىه ىتلا وقيل امد نوكيامتا !همعروبعلاو سهما ساوم لا اهكردت
 ىف جو بكذا ىوقتلا نان (نيغتال نّدعأ)ةين اطيشلاةيعبسلا ةيناورملا ةيمدلا قالخالا
 مالسلا هيلع ىسيم نع سو هيلء هللا فس ىلا اقام هيلع ل دو ةبك تلاوه توكل ماع

 تافصاانءجورملا 1اس ربا م راو ناو توك يطل نإ
 .لاقو ةينامورلا تاغصا |. ةيلحلاوهو توكسملا 'ج ولووا نم سمن

 مظلل الب انمءازملا موي قلت تح كاظيغرهظنالىأ هثغت الفاظبغلاا مظك ١
 يعل ىرتثم انما ايتأو تابلاءتامردوال

 الموف ععب 0 ب لا 1 ىو ةبمقلا جوز دوألا
 نامزلا لاذ نالاهباوج هيطم | ىأىشرمتلاىل4ةىذلا كادهيلع ىرأ تا (ىنسلا)
 ىونثم ءاغملا لمتلالو لادحلا ىلع ىللاجمال ةفيعش ىتةطانةوقو امئان ىريعظ عبس تاك

 (ىنعملا) «ثسيماك نعتد تسينتدايعيا « تسيمارال در مثدأو
 هذهرط امل اًيلستو لاسبلا غارفوبا انوشئاتدمار(لدزع ,ايعلا

 فيو ث يماكن عدو تبمارك ل هنا ىل# قدهلادا مصئأ ت ءاكن مشد لية داب“
 3 ك ظفارغا ذااىتس مارا ارآ نار فاضلا لدبلا فاضاا دقت تدءاتو بسحر
 2 ىو كال ههدا صم مسالا ىراج نعي دارألا يه فكلا
 انارفالسب فلا رالي هب ةويف اغيم ضهر دع ىري تح (ىتعملا) هب رار شن ثزرطاخ
 ان ذأ نم را لفاغايفءرعشأ ناكأمر مر ,ظيقردصا 2١٠ه لسضدع



 ا 'باوذل او ناوشرلا ىلع باغ! !نوعشب مهنالنوضرعم ةءاطلا نع مهو ىأ

 هقلاءاضرىأ ءاضرلا ين هجناوضر تركيرجالااببلع نوبلطرل نالف لابن لحال

 طفح ف ةئجلا ىف اوبوكيل اسبنولعشي ىأ :كملنرزاغمسا ناوضروكينأ نكموهناوتلا لباقلا
 نوؤنبالواريثك تودي وناكرالال دعت عمارمثك نولصب ىأىنمءالب ةروص د وكف ناو ظر

 اهئس ون م ن وبسم مهوركتلاو ءاشصْللا نع مسهسفن
 ,ءاجاذا ىّتح نامل بسحب باردكي وهلا مأ فيش ل

 ةدابعت ل ارب لوا ا سالمع لمعي ردا وج رينا
 ىملأقاذهلو ىلامتدلا اريغل تدابالو هريسو هلمعو هوب هلل درا .تأشلا ل يقنئادحأ هر

 ةعاطلا نوكست (ىبعلا) ىف <ىرادثب وناراكرذكس ب هقخدشاب ثيصعم تدي وح

 يفسخ ذلا كلاذر دكمىأريثكر دك ايف اكر شو ةيسمعمةةيغلسا ىف اهسذ ءرلاب

 وأ نك تنشأ دثب ىعهوكركت ار هج إو ىو *ا صو وف“ابرلل هلم نا لاح او ءافصو
 ىلع كلاذو امسح لعن هنا نط ىذا .ءالاثلاة رشم (ىنلا) 2 سكر تاو درك

 500 ترو نع ,داعةلانطىأ طن هيسكمع

 هوت دخالئاقارو رمسمدعت مالا لاذ (ىغلا) » !هدروا ام اسمه

 ا «تسورا ىذراوأو خر جو قوتثمهلريسخال ذآ الراملا
 هفن فرح هيو ضيرملا راج بلف فاران( ملال ثمسالا الاذ(ىندملا) م« تتحوسأ
 اذهر دلو هر بضخ لعمدقأو هدودو قرخ قا 2| بسدلك كلارا انك
 ناو!( ىنملا) ياو درا ةيص خلاف ,؟تاؤازقطتوآيلار ان !اومتاف 'يلار أت ااوعنافإ ىم لاقو دشرأ

 ةنايم ابانولث متددزا ىماعملا رع مكننا*رلاباهوةدنوأ ىذما نامرح ار يعسو نالذملا

 اهأا ىاهت ةوقوطب ىفاهماو موقت والسلا يرق صولا" .امباولتغتنأ ل بق ءوتمملا

 هتاجاشمتاقيمو نمْولا جارعمتال هلانال (ىراكس منو ةال-هلا اوبرفتالاوثمنيذلا

 نءناىل«ةلالد مكب رعم مكسناجانمىف (ولوةتاماوابعت ىح) هرج ىذلاو .هىلهملاو

 ليولاةالصا!نم هسام نوكبف لوفي مع ىه1-!!ناركسلا مك مكس لوغبا أملا لو ىلصا

 ىونثم ركسلان يلا مخ ىمنانوهاس م ةالصنءمهنذلا نياصلل لب وذ ىلاه:لاتاك

 الات( ىداا « قفا تمكنا رد « اربح اصل ربمغيب تفك

 ؤ ارلا بحاسي ههلالاذو ل هتمالناةالسلاد# ربحا هالو
 اهءامتااناطناكرالا الدعم فنا افأطخأ هنا معزف لست /كنافرس مث لاق هفارتدس و

 ةصلالا ةينلاعم طرشش هنالوالا لمكت الىأ با ةلاروض عالاةالصالم الل !هيلع لات
 اذهتجلاعنلجال (يعلا) جاده ىزاغرهردادمآ و ١ وخل ةراج كارز ال ىم



 صالسخالا بل هلل هد فنءةبادسولا تناكف ىسهتلا يدهس بابها ذا ار
 براي (ىنعلا) مار لهاو ئااشزامناب « اد ىارمس نار زا يكس

 ا ىمتالمهتسملا طارصلا نع اه-رختالىأ ءابرلا ل هأو نيا اضا ذهقالع الخال
 سايقلا الاذ(ىنلا) يي نيديدش خاب هلاسهدتن# نركز نادركب كى مابقتا »ف
 (نم'سرشع ةبحص لطب أس ايقلا اذهب ومسالا هراتخاىألا |

 ىلا فيمشلااسح ا ةريبك اب صوصأنا ىلء(ىندملا) يي نوزف دحر تسه دق ى حو
 : نال دئازأليإنا نع ممعلا ءبقدوجو م ىذللا يظملا
 تطاق سايفلا بناح تبهذشاو الا جوك قندس# ةبيلعن ادي هوجولا نم جوي ىمل الا
 اد ب تسروخردرا فرت ون سس شوك 9 ىوتتم تبتوعل اا و

 طرشلا ةادأرا ,؟ ١ فنخم (را) فرملاب فرحي يسأا نا, (سح شوك ) ع« تسرا
 قا 6 00 5-5-8

 رف ربل يعاتب مابا هلال واول ا
 نا عم ىأرلاب«بةاو ماكنت نيعبانلاو ةءاهصل 'نأب لك شتساو راسنلا نم هم أتلف ىآآرلاب

 مقري ريرفتو ناس ريمغتلا نيغتحلا ض»,لاقعاجالا عمتي دملا ضقاننق عومعال نم
 سايقلاب ذكرت ,نلا امل نيدهتحلا طابفتسما رب وأتلاو ج راوملا هتداتعااك امسأر

 دمج هاذا ميني قدي ةرقاواتخ فتاه نال 0
 ىأرلاب رف دقرخآل نود هولا | ذهداوأ هللا نا لات نذ دمحنأ ب رمأ مهضعن لاقو هس

0 

 تافسلاباوصتاامل مسهل سايغب سيل آر رةلانو
 قيما او دهاشف بدمه اراونالا مم ولف ىلع تعط هب

 ةيدمحلا



 6م
 1لهاو رارس.الاو تلكستلا ىلءاوعل طارونلا المل ممئاروب و ةيدمحلا
 صلبا هيردا لنجل هلو ةيمهولا ونقل باصتأوةرلفل اناس باب 5
 | سيب ىفعلا سارغلاب ير مصل !صتنلا لدأق : نم لؤأ تأ ناسف اذه وك دون سيان درو صايل

 نممتةاخوران نمىنتفلخ لاقنأب بارتلا نمل ضف أرانلا ثشالب لاقو (ىنءلا) «تعردك أ ةلامزباو رازز نم » تسارتبل ثىف لاعزاران تمححسإب ىرتثم هلثوب نيهألا سافف "ىدس تَملْخ ال دصت نأ كعتمام سالب اان لاتوهو .هلاباطخ هيامدرو ال ىأ ريغصتال مكسات ىف فاك نافع نيعللا سيلب | ىلاعت هتلاراؤأ مادقت ايل ةعتاريةح تاسيبن ارمطأ ن ملأ (ىهلا] جدو سيلب ادخراونا شيبه دوغ
 عرق ساينس ىع ردك الا بارتلا نم مالا هيلع .داىأوهو راثلا نمانأ أني
 ةملاظلا نموه هصأ ىلع عرفلا سيقف (ىنعلا) را ١ هيثك شادارب
 قامتاملكو نوكسلاوةناز رلا بارغلا ةعسمطلو ةَدلاو ةفلناراثلا ةعسط نالرانلا نمل ضمأ نيطلا ىندهلاثيح نم نكل الط ىلةسنيطلاو ةيولسعو ةدئرؤتةروهلا ثيح نمتنأك أولورانلا نوكن عل ضو هلسال عيان ع رفلاو هل عرذ ةلطااو رصأرونلاو "يا ارونلا نمنختو
 | رهوج نم ىناسنالا حورلا ناك ١ انوتامنالاو*اشنالاب فعاضأ .ارثلاب قلعنام لكو د-راثلاب
 ةمصامللاب هداقتسام لاما حاو رالال علك وابارغل ايفا ”نيح قرتلا لبةروثا اى ةكثالا ا
 نيحو عضاوتلاب ةكسئالملا دوصسرأسو ىملألا ماذا لاءالا لبقرساا !ذهلو بارتل انرم
 زىفاسنالاحوزتا#ءطناكو وهل او: ايىا لبق ءاملاب با ارتاا بيكر
 نيطلاى ةرايلا تا ةهاباو9اؤ ايننالا تدون دويعلاو عضاوتلا

 قا لات(يعلا) 2بارهعار ضف ىومنو دز « دس بأ 7
 لكي ار روصلا ى غن اذا لب لصالا ىلع ع رغااسا.ةارابنمالنوعلم ا سب

 دنع كمت | نا ىوق ىلع بسنلاو بصللر ابتعاالو مهم بانا
 ميباسنأالن) ةاثلاوأ والا ةنمالانرقلا (رودلا فوت اذان) نيالملا ىف لاقنون ملل اةروسرخ آف آلا واب ارم لضخ

 :«نم مولغش ا ملامت لا ىف مهلاح فال اسونع(نولءاسقإالو ام نورخاغتيا
 ادي انعااّمغن ىلا ةراشا اذهىف ىربل !نيدملا مه لاقأ

 اشد مهشعلا رصف هتارغتدسالو قا هيلطب باج سالا تعطغن ا ةمابقلا
 ىندللأ اذه (ىمملا) هي تسدتام قاس سد اسنابدك ه تديئاننو .تاريمهنباإو ىوتم



 قل
 ينامورهت الفيلي باسنالا هد ثبحح ةيناغلا ابينالا تاريموهسيل ىومالاودهزلاوهو

 7 50 كم ىوغنلاو دهزلا,دشرملا رئة ط اوم دق

 ثارماا اذهثراوو ءاينالاثارعم ىرغتلاو دهزلا لب ( ىنعلا) متسارع ىاج اجت |

 :الل أك ثاربملا اذهوءايهتالاحاورأ
 و كلعأ نم سيل هنا ليذاذ هاو وب -أ نما
 مدام الا عانوا 3 ب و بتفوق فادي

 هي راو مهلا لوؤتو هرومأ مهلعرودنن يذلا هل 1هتفيقح نمثرو حاو رالابأ

 لك أوو عدرالاث رو نمو ل ةوهذاْمة بسم ثرو نك ةيرسسنعلاو ةبلاحاو ةيلهااوأ 53
 طق ىن_همعبلا هتسأ تصح نمو هدعب وأ لبق ناكماو- ةءيلاشاوهف ىاعموةرو سهو نمو
 526 وأ فارمالكهتنيطبسحاما طق ةروص يلا ئيدت نمو ىونعملا لوو ناسك

 ةدوملااوايحورا ولا ارلانةولاو ةيروملا هالعأ ةئارقل ا«: كتلك

 نآروب ه نامع هزم دش لوحوب نأ راروب ىو شم برتا اذهب طونم ! لشن .ةيطاا مما

 اوأ ءؤماناي راس هنع هش ىضر ةمركع لهتْفأ نبا (يغلاز مناهرك راكع

 7 ىم لهلابالا بسةللراب عاملا انبي /رذاكل !نمراس مال ماع

 نب نم بارتلا ىلا بوذملادلولا(ىنما) م ل ٠ ةاوح درو ام
 هدح ولادوسأا .هذا سلب ايرانلا اورتن أو ناةيالاو تاعالإ[روئءر مسمار أم مدآ

 تنأودورط.هللاةحرنمدودممودوسا «-هجوراثألب وتلا داق بسنلاو بسلا كرئاو
 ىلع سماونياسرملا د.س يفي رط لدار مولاو سابا ناظلاتاطيشلا عمبتنالمدكن اي

 |ىوعءدمجنر ةيئابزلا تافصلاب ف صاتوةير: اتافصا!نم ص اخ ىبلطلا ا صوف سأرلا

 ةدايعلاةدووشلا باصحأ بتكمااطو لفغتالنروتة ثلا صحناو ثايالملاب
 ىرقلاو سابقا او ب .يدطلا ىلا ل بوب دثرملا دب ىل لم علاومّتلا نع دعم ساي ةلاو ناظلاب

 مربح تسا دز ارق رص بشأب ر« بازورىرخو تاسايق اوى ملقا ذوو ةرورشال
 لالا ١ فا! مويىرخااو تاس ايل !ءذهل عميد تمل اول اعلا (ىغلاز

 ىغارأ ى هيلع مفودشرملا علا سمت دما ذا كالا انكي ديو

 | سآت نبأ ع لرب هبهكو د يشووخاب ليل »ف ىوشم تقولار ضخم امال نم لكن ظيو عرشلا

 اذهوسايفلا اذهللهجو ماد ةبعكسلاو نس مدلا ف نكلا (ينلل) يرخارىرغناو

 ةبؤرلادتءىرختلاو ةرضاسو ةيئ م ةبعكلاوةرهابو :رهاظ سعشلانالءباطتالىرمتلا
 ارابغثابذملا مسضجلاز رو داشرالا ةرعك تقة# :بىلا رع تعلطاذا اذنك لطابسايغ

 قنا ىلنبأ نمو تلقتاث“ ىهلا مويلا ىف ةعسطا ا اوماهوالا ىلا دعب تعالت رف رانك الا

 يسع
 اثراو « تأ

 هيد كدت



 |ء أ هللاو سايقزا لع هتلاو سايقزا ه بانمو يركع: دينا ةبعك 8 هب رملا بولت !سيبط كل لوغبف
 1 اا ا(ىنعلا) باوصلاب
 جب رصلا دووشناو عيمصلا ف شكل اعلا اوسأ اوس ءايلوالاو ةيادصاا نمءايدنالا تا يرو نان
 مولدعلا هذ هو لاوزلا عبي رسلابخو هر ىئظلا ىمهولا ىنسحلار و هتلابقرطتي ركشا!نالا
 ىلع ردقتالساوحلااوةنطابلاو ةرهاظلا ساوؤلا ةطساونتبم هولا تا ارم ةل ساس ةيلمعلا
 ىلارظتتملأ ةريثكلا تاه_ثلل نر ىمهن ةجوعلا عئابطلا تالي جازلاراث (نمصالملا
 نورين امز دعب مت جحصربغ أ ذه لوي ممضعب واذه ىلع لعل ا نوإو هي :مهردق لال عم «اهمذلا
 أ لاسولا ةبهكوهىذملا لك الادشرلاالا هلسيل ىف ءالالعلا بلاطو هع نوعجرمة اهتالخ
 3 أ سمت عولط د شم ىرخقلا هثع ربي
 7 وأ ىنءاطلا بحت ع رشم باوصلابملعأ هل و
 قار ئارقس علا (ىنلا) مك دايار شرها » قدح عرج

 عمك 8 ةروث ماب وقتطت ةيهل رارسأ مهم 3
 (ىماناوو ىع اهطلاشاأر افرح لسمت كراش فو قيسلاك ا هرهاظرك ذرويطلا

 المنتال 8 نماذهدس# (ىنللز مجلة شع لابخ م 200 ٠
 كل _ةفهاملت نم لعدتو تاذلا ىلا ةضبحلا تالا أسست: :

 نم _هف مدع نأر كشنت لو مهرذكصصتح نوال ن ءهنظمح ام ىنعم ىلع كعالطا لبق ىنع
 نئازلا لايخلار لطاراا مهولاب مهر فكسنو سعي سيت كلاح* وس نمالا كا ناكأم مهتأماكلا
 2 ع1 2 ىوتمم رمي ًالارويطلا تاساكم وف نا كلروعش مدعم
 اولهأ ىأ لاوقالا نوكي الث االط ساهقا لادمالنا# ( يعما) ار ,لاوذاريخ ناز د شانك
 توصب ىربطلا قانم 9 ىم ساي ألهأ ايفاولهج نمريفكت مهاغ وسيف يكمفا افاغمريخ
 فرملاو توصلابعطلا قطنم تاعت(ىنعلا ةقخورلا قوهدصو ساق دم . ىخومأ
 ثذخأ دساششاا كل عزب سانم ىفءو سوه ةئامو ساينةثامتلعشأف تسقلتحرق نمو
 ةريضح نافاس هتاهها له ظمللا نمد اغتسسلا تلتو سرادملا مب تالموةريثك حئابخ

 ناللاباهلكلاسلااو ةيلقعلا ةلدالا نع ةسمزنم سنالاول اا ةريظ 1
 بلاي ه-جوتلا نكسل ةردكم ؛لوكشلا بعد نغبلا ءاعس تناك ولو ين دوتذءساسيفلاو
 ةرقاا برغل قثرتلا ةينلا قد سو صراخ لاكي لم عل او لهل نب عسملاو بولطم نا ,ظاا
 ازااسءادروعر د اوسخ» ىم حابصملا نعت يتغتا حايصلا ماذا ىوشل ىلعةيدمحلا

 كنم جرا ضد, ,رملا بلقنااك (ىنسعملا)



 مس

 سايفا!بحاصإ كنمت>رجن اموبحم جالب ولذ ةرسكتملا«ايلوالا بولقا ذكمسأ اي
 0 :دالا مهول ءو ةيهلالا الو أراؤأن م سابتقالا نع ىمعالاو مسالا

 كنمحرخغا أر اعملو هنا ناثلا ناركسسع ترسو مسالا ةدايعاات

 (ىنعلا) «خرع غرصزاو كازو د[ بناك قب ىم هفر
 عنا سو هيلع هللا ىف” لوسرلا مالكوهو ىسملالاربطلا لاذ ثوص نمىجولا باك اذو
 ةدحولل هتارعط ىف مالا هيلع هرارسأ يرثى أ خ مزاننا ىنعم زابمه هنركسب نا
 نا اولعبلو حولا بتاكنطو مسالاسايةكابلوالرهاظلاءاطع ديلةت اذك ةسلهلالا

 يسرع را + ركل اههيستز ةرطصإ» ىو ايش قتلا نمىنغيالنظا
 قولا بناكئأ هبرعش ! ىف لوسرلا ةرضحوهو ىماالارطلاف (ىنءلا] كدردو
 هيهذاعمجولاو ثوملا اذ اتاميالاروثبار قنم ناك ام دعب نال ايلا ر اظن نع ءامعأ ام انج

 ةصقلاعمجر م ىلاعتدتلا'ايلو أى نع اطلا لاما ذهو هللا باب نم درط ىنعي هرعقلا سوكتم

 امملىهلالا ب( طل ناكموىأبو مهولادراكةسالاو بهل !لهالاسملمتورامو توران
 بيباوظفيت (يعلا) ماع -تاماعمزاديتشيمرد هب امس مهىظاي يكسب نهال عا

 ةلزغا ىلا ةمءاسسأ !ةءلاعلا "اجلا ثام اتم نم اوبال اظيأ ةنآ نلت بيبو أس حمم

 نحن مايرهمهزا 0 نو زمر تورامو دينوراف هك ل*«ائىم| ةيلغ-اةب اويل
 بحل .حريعش نوكست باطلا ءاب تنرا اذآ هن هلآ لادلا(ديتوراه) توفل

 نخر ملعسىل# منكم تاج موكل تو راه خاكولو (ىنعملا)
 هب « دال تحر نا دبى اعدب ريق وم باوأاو مهءج قرأ
 08 اىلمالسياثاوخوطوة اسما !ىماعمىلء اوت (ىعملا)

 لاق ىلاعت هللاريغ ىلع دع 6 ١أهعتط هءوةنانالا ارثعلاىاديتكا

 تاوعسلا ىف(ءولعممام.4الا) دحأ ةكئئالم ارشعم ( انمامو) ةكئالما نعاك اح ىلاسعت هللا
 | (توهسلا نفااناو) ةالصلافانمادنأ (نوفاصلانمتااناو) هزوامتنال ءينقادبعت

 أرس ٠ نيك زادب [تريغادأ يمنعه ىرتثم نلالح هنا ه«قيابالامج هل انوهزتمملا

 اهباوعتت ةريفيمكسحلان م مكيناتالاوظفيت (ىعلا) مي مزرعنرددبتةانوكن
 دح !ىف نعطيالو ةسهازنلا نم ةنبالنأ كلان |ىل_هذ سأرلا يوك مضرالارعتف

 هناةعازتلا ف ل سولوعنا لعب و مارالا ىلع ةوقلا كرغيو هريسغب
 ىونل .سأرلا سوكم ىهلالاءاضتا !'نيكىلا هسبصسأ لا ةرعسغ نا رب

 الات( ىنعلا) م تس دو ىفامأ اوننامأ ىف ه ثتسارتاب .رفأ دحىاد طة كسر دره وب

 عممنمزحا نءشلا وف ىلم نامالا نوكينيأ ثنامأالو كاظم اليو دل سما مالا اني 1

ْ 
 هريكس



 ةمالسلاو نمالا فدا سب الءالوءذب ادعي
 أرهاظا ىف الانا زك ىنعملا هك دسعأاب مزدبا دبه ديبط ىتاشلدوا -

 منانالوأ:ىمانمت انقل انتل ةةموكملاو ةيركلكبا .برطشاو ل رحت ةيغخ امهلقو
 (راخراخ) « تشكرون شيوخ متدك انو تشع مه هتسيرخ هدرا 3 وشم دعلا
 الا ضابقتاو باقل |بارطشا,ءا نعم ييكرغلا اذنامتشب راثلا
 ناذه(ىندملاعرزيل( تدكت)لرتي ل ىندجنونل ا متذ( . ,ه) بلعتلا نزتحو
 اروش+ باقل بارطشا اموطعي ل ىأ بأ ارطضالاوضايقتالا امه كرت اشيأ ناكململا

 نيٌمالو نينعاط ام مفن !نيئارمالا ةئاعام ولم رورغلا لب هاعرزي لو امهم
 اربح فو تامةرا ىاكدتتت ىمه نه ىوتنم بويعلاةب ورب يل لاو ةلا نيل همدان
 نمايمذكىئناب ثورامو توراهىأالاتا ذكدع(ىنعلا) ي نايناحو 9
 انرم كلرخالا دوق و تسدالارس اننلاو
 1 اورداشو مين نيمز ربو منى اهعنا
 :راثل|سرغلا: دعاق ىلع وت عمج(أ ام يردوا ذه
 0س شقئم طاب 3 (ناوردات) اضيرع و ره_كلا عسنرغضلا ىرهوجلا لاق
 ورغشت اغلا اذهيهندع (ىنملا) قد ىع ل دجال ىف

 ىألدعلا طس كيتو ضرالا انو تعطل اليه ىأ ةءط ائاراونالاو ةبا 8
 ىوتتسةوصعلا نم ج رخغالو ل دعا طاوس نو نرصلا ةوخضرالا لدأ لم شرشف

 لدعلا عمت (ىنعللا 1
 [ردا ميعان# نأ زو رودي غامر شو كرك

 5 ضر الا ىف عسضذ ىتح نامزلار اورودلا يومي أ وكن تح (ىنعلا) ين
 نيل>.ءوةروشلا نيرو عاوناكذ مدآينبل دس اذملا عيمجاو لسا رهتعمع لو مهئاقتعالوامالاو
 ثتساوللا هزربتردز لام ىابتنأ ف ىرش مانت! مولا ةءشا رينج مرر جو ةيسدلا
 ضرالا ىلا 0 هو نيفاغلا نمسايقن لاذ (ىنعملا) ينيك رددر ا دقرفديان
 ,ةيلغ-ضر الان ال ءانانا ىفاقرأ ملعبه مسقأبال
 4 ىقبنيال ل هلا ىل اللا نم وصءملانهقلا هعمع

 راادلاسإ لوةددارعأب قا



 ىو هيفاوثعطب' الىتح ل اوما نم هسةنركسو هسفن لأسرتسي نا

 اشيأ(مه) يكحفلافأ ءرتسلاوهو (ةدرب) ممأ لعن (ودشب) ) درو هدابكهناجتا مهرعس
 برش( ةدروخ) بارعش(«دايزتا- . فرح فاكلا رسمك, (ك) 14 الاذ امن 1)
 اضيأ لاق حور هللأ سا تاايكملاوهو سأنلا كاردار نويعنعرو: .تايكلا ظاغلأ
 . .احتنال ىأ ب !ريشغيف تدرس ىذلا لحاف سأرلا عض
 ةرئادنعج رغت الو ةيحا :ىذلاد_ثرئاوهو زملا ف كباس سازعشكأ

 هتاطمرا نوح 9 ىوتثم الذم بناجالا عمطاةةتالو هند نمىراكل ان ةاوخا بحتاو ءسهأ
 عرش ىأ نامل .لضننا اركان نال عدلا سراورطل ا
 .ارمثلا عاسب ىذا ت اةناملاواهع

 ةرغ-هراس نيكل لا خجبأ 0

 اةليؤيرك رع 0 :ىوانأر ف سددثع ىو لكردو ىعررف
 ( شيم فو دو ىسمراربخ ىو سييره نان دوكو ننحوا »ف ىم هيلع كله هلبا 5-7
 لاغحالاىأ مهو هنورجزيو هيفنونءطي ءذلخ لامه الاو لاخلا اذ تاركا كاذ (ىغلا)
 ءالعل اراك أ قي رطلااذه كس دقر ىلا بلايوأ "لاق ارك ق وذ نمالو هركس نم مهارب خال

 |يعبلاك برطشي ابق 3 هللا هت شرار ع اكو بولءا!لسهأ لمتافأو
 بوذعق احلا طاتخ ااذاف ىهننا حولا لوزن دشعتنتلع شخير و هيلع هللا ىلس هللا لو هرناكو

 نوم نص وكول لل اتناك د ولا نول مح لاغملالا ةيانثع مهني ذلة هوك ٍةيلْغ لاح كَ مهلا تارشنار ]ل
 :1 سيلوهقا بح بارشناركسجمر لاقط قلل( !(ىدلا) ماوهزا

 و ا مالو 8

 ةاعترتمار بلت دستا لو ىوثمن افاعي ألا رع وهدان ايما نماروهاملا
 هئاولافط أ |ةئأوولو بعل اينالا ىلاعن هللا لاق (ىنعملا) هبا د ديامرف تسارودبك دوك

 3 زووهلو بعل اين 1 ا
 ةعرسل لوالا نيهحول بهالا:ا تدفا العو لح ىتأحا هبسم(د ةوالاو لاومالا رئاكمتو مكسشيب

 ىذا لقاعلا لافملالاوءاوذل انأ نما ءرلاو اها ليملاىلاتلاو اجناة.م دعو اهنا
 دروهنال ضم با ءقرطت الداخل ارا دلخادنالقومهريغده اشد وبعالا ن نم هسفنانو هي

 اهلك اهؤاسحو اهيرنئتسراملالاوناطيإلاو فرغ اوراممالاورامالا نما

 نانا: ومش اا ىدتالرناغابف لافملالكمهادعامو لل !تاجردنوغلابلاالاذه لعب لوح

 تاطلس



 زف و كدوك ىفرتتوربب بولزا ف ىو لو
 ةرهاط نوكتىتءاسمراهطىأ كجور ةاكزالبزذط تنأ بعالانمج رختلاذا (ىنماا)

 تأ. ل! !اهتامتئابلا باكتسس نافافلا ولعو لاعنأو لاوقأا 00

 ادهن( (يعلا] با تاريمه * فووت نا نادزنمل عاج توجو كوش
 لجال هنولم٠ي ىأ ايندلا ف هيتوبه ذيا ذك مهنا: لقطلا عاج .لئمهتا لهاةوهشلل بولا عاملا
 ديلقتلا ىوولاباعصأو داع! اريثكتدجولا باع أ دصقب لب سغنثل !ناقوتنو دصغب وبعألا

 ارتأ الو عامل .ناروظ,أ٠ ان ةبحوزلا ىف امهابأ ا داقو م ااغلم ل ىصو تن
 لفطلا لاذ( ىنعلل]) ) «كزاعو ىعسر عاجأب انوع ىزأبا ا املأ
 0 2 للا 0 .هر عا وغاب هايتك ههأج

 امهسفنأ تعفجا مب 0 هوئداصلا
 توربملابئامعاررظنو توكساملا الءأ ىلا مهاو رأ تحرعف يذلا دولاهذثاذادهاوشنم
 (ىنعلا) 4 («2وز** فو ىعم ىف هل ره ناك لوك كا وسخ# تاقلخ كنج 9 ىونمم

 ناهبو هيف ةدئاخالىأ بلالب وى كقول لادج لسابنالا قالا دجانك

 اقااسرخارراسو ةبسق ىلءاوبكر 1
 سرف مسا ةياوريفو لسو «.لع هللا ىلس ىبتال* اب وشه ةيرسسا لف لاو 1و

 هيدي ار ه«:شارت1لهجز دوخو دنلم اح ىم هئغهّللا ىشر ىغترملا
 أ قب رطل نيلومعو نيبكسحار مسن اوئطواول لها نم موسغن الو نولءاح مه (ىملا)

 لئالدلاو ةماعلا ثح ابل, ب ثنا ف بسب دلقتملا مهولا ل: 4

 اريصا (نعملا) يقبط هنا هردكبتآزاتبسا « ق> تالو +5 ىزورأت ١
 قازبب نو عرس تايذحلا رفر ىلء قا! كولو هديبع هيفئذفلا مويلا ا
 ناكولو تاكمالء اضف ىلا نول هب و نامحرلا برق ىلا عفا قابطأ !نمدوذ

 ورمبلاج رعن(ىمملا) ري تلغل ارثميح ورلا جورع نم« كلاوهباحورلا اجرعذول ىوام

 يول قل ل



 م
 رلاو ة.ئاهسيملا بتارملا عطةدعب ووعِزْتلا ةلاسف ءاحلصلاو ءايلوالا

 .!لاق امتواطسر !مرثكسل كافل ازتهيءافرعلا حورج ورع نموكللا او كول لا
 مجباذعلا عي ىأ فو دمت ناعتم(عوب ىف هسبل (حورلاوةكئاللاجرعث) جرأءملا
 | سمو اماودثادشلا نم هبف ىناب ا. رفاكسلا ىلع (ةنسسقلأ .تهرادقمناك) ةمايقلا موييف
 كركتا نيل خلا بالج ىهتاابنالا لا .اسي م وتكمةالسس نم هيلع فخ أ نوكيف
 ا أ مال ةةس فل نسخ هرادةممويىف هللا ةرشح ىلا ةي:الاحاورالاوةيناعورلا ىوغلا جره
 || تاوهسلا نممتلااهازنأ ىتااةيرممالا تاريدملا امأن ةؤقوادا دعّسا ةيرشللا ضرأ نءاوبسنك ام
 1 أربأ ىفادعصلا ميشلا لات :رسلاذهلوةثسفا أ هرا دة مناكوب فه بلا نوح رعت مهت ضرالا ىلا
 | شرعلا.نوفوطي ةءاسج تدر ف شرعلاب فوط الةربهظت دعس هريس سد ىفاقركن نسما
 1 ذوطاومتأامو ةفوط فل أ شرعلاب تغطخ مهنوكسو متدوربل مهفاوط ىنب ه«!الاناوط
 انو اضن نا نكميالانعب لا زهر ةكن الا ا ندغاولات مكف اوم ىف دورملاه ذهاسو متن .مهتاأف
 9 0 لعمتلا ائليام

 اوبس نفر 2 زا 20 0 لو

 0 !فرمل نوكسام الي نوبك زل اها الك مكس:امج نأ(ىنعلا)

 نط ب مو ديسر ىغبالنظلانا نحاول قْعىدَعا كر تملا ىق اريل بهلني باق 1ع

 قالا نم ىنغبال نللا ناميركملاهآوذالعو لج قا نمانا ل صو( ىنعلا) دو
 || انش :رالّوظلا او َنلظاا الا نوءبتي ناوهو مهخلا ىفواولابو 0

 :اهقون ىع اعمل نان انالءاوم مان لكنانءضتترانكلا فسونانيآلاناتاهو
 || صوصخم لم ةبح لكل لعفل
 كلا ةدوجوم ةؤلاب ةوالحو ( لبقادح ا أمي ريش أت انفاس

 ايعامت الع لع ناكاجتي ير
 أ ني راس محب طاتخ اذا لب نالا نم صلعنو نا ىنح ةيترؤلب هعط قاذو هنزلىأرورغلا
 | هو هيلع ق دص نظل اةب سمى نمل انام مورخلاو ةيذجلابالا ةيترملا هذه غابب الو تامرلا
 أ ىم لوغيفلمعتسي ل هتاقناناسال1ةامحلاالا دريل واترك ةنع ىرتن من صرم ا نىلاع
 نانرط ئئاداكا ة(ىنلا جاع توق سعلا فراستال» اذ مجرب ننطلا بلغ »

 ثااكناك ناو نيس ظل! بلغ ايو ااه



 شيوخ ىايزا ديا هديزاسىك سم« سيو ىارك ص ديشم ىهكنا زف ىو الذم ا بجوم
 مانا اهملا رف نا لو بوكر ثقو ىا كبك مة, ة>نورتتقولا لاذ ف (ىندملا)
 نالىلاعت قا د_ثءةلورقم ريغ بك اسم مكءا هوا اووكنو' 'نمىا مكمل را نم متع
 مدولا(ينعملا) يالهثل دوكب كس منا دفرمخ» م امتلارداوركقو سحو مهو ىوتنم
 كر تاو لفغتالو لغطل بك وهىذملا بصقلا لدمملعا مكن كلاردالاوركسفل او سهو
 كلئوك لاح عسا ىلءاعسلا ابطا ىلع نلاعلاو قاما قالا نياومتعمتركمتل اسرق كرادتو
 ندا .ةرثعاف ىل عت هلو كابل ع قدسي الىتح ىوق بكس مهنا لمعل او لهل ىف امنا ىف
 نال لدزه !ىاماعإل ىوتم الأ ى د هيبنت فرحالهنا انمسف

 ةلاجةينايرتاماملاو ةيدرغرارسابلغلا لها مولع(ىنءلا)« ناشلاحا
 لاقثاو لامحا مهل ةيعمر ولع ةثملاونديلا لها مولعر توكل ىلا !مبنيوجر عيونو كري مهل
 .ةنلامدعت لمعلا نع لف :ىئاولا ىلا جاتحاوتاملا نمالمت مولحدادزا تدادزا اك
 نرجع ه دوشىراي دز لدربتوح لء 9 ىوش اراغسا ل محير اما لثك ثم ناكفا
 اذاو ىلع: هلوةهبح اس ىلع ق دصإ بالا ىلع برعغا العلا (ىنسللا) يدوس كرابديزنتب

 امئيدص مسمل نكي حلا نماوذرعام عمدا نم ضيف: مسهيءاىرتلوسرلاى لا لزتأاماوعم#
 ىو لاك.تلا لاامثث لال نوكي هال فرس لعمان ملم عبرا ىا ةثلا ىلع برشب امل للاو
 ةروسو ىلاعندللالاق (ىنعملا) ركز: 707 صرخ باب ه هرافسالءدرا تفك

 هه ىلصءث#ب :نما يف اعاول ميل هول همها _ملتملا ((ةاروتلا ولج نيذلا لّمم)ةمدملا
 لاتزيا الج ىسهتا هع امتنا مدع ىل ابنك ى ار اغلا ارمي نانا لثك لاوشمإ لف لسوعيلع
 ةيزعتلا هيلع بصق نوط ىفلامع لفاغوهو رَهاَطااتبح نمهراغسا لم انالو و انديسس
 ضيفلاو ىفايرلاماولالاب قس نم نكيرلاذا الج توكي لعل ىفانتلارطشل ايف لاق اذهلو هسغنا

 (ىنعما) يي :ط2املزروصجش ديابت تأ ,«طساو فوهزدو تنك لدعإلا ىو
 ١ لاذ ىلاعت لاند نم مالا الو فشك الب ىاةط سوالب ى لسا نم نكي

 سورعلا«حو هبنولث ىلا ةطئشاملانولز ثمر: ال ىاةيسرانا !ءابلاو شهدا

 موثوخ تدنشعودرا ررأب» ىتك ركباررابن ا دوحلبل» ىوثم يش داب لورإغ
 ثتع نوعفري تلبعام بحوم لمعت ى عي انس لحلا اذهل م كناامل نكلا (ىغلا)
 نيمدرأ هل صلخأ ن ,ممال_ل !«رلء لات ثامجامرادةماللنوعاريىأ اروض> كال نوب ع ورحلا

 اوهرم سكمنيه كب ية ىلا ل رف هنأ ا ىلع هيل نهقمكسحل ا عمس اني ت
 ظنبتو ل سطت ىوهل معلا لقث بكت نا لاما (ىنلا) يرام ةورترد ىدملا

 رو ظم نوكتو معلا نزخم ثلبلق ف ىرث ل معلا عماولئادا صلو ها



 تعؤح ناو «ةساعف تام هئاو !أملك انا ثم دام يأ ملعنملام لعلنا هنو لعام لمع ا
 مرأب شودزا ارث دتفا نازادعن «راوسإلا لءراو درت انو ىوم كلذءلتخا لفن |
 ىندب ( ىفا) باس سزةوهو هير سرفلا مس ىرهومبا لاق هرب-عب رساا تاويحلا(راوهرإ |
 ا( دم ةزمدلا مضي (دنقا)الاةدع ازا دسدزابك ارامل يسلا مش( داوس) أت
 ىفأ هللا) لو اوفو (راب) فتكا .(شودرزا )نع ىنء+ب انهو ىنعمءانلا مضر أ
 م نك ربقتلا لملاك ذك موقي كاذد ب عأسلالءلا سرق ىلءابكارأأ
 جوش ىاماجالب وحث ىئدقيوهالا نم( ىدلا) يوه مانزاهدشمن ةوهزئا « وهماجف ى فز |

 هث برشأو وه حد فلقي وهالا نم صلت ىا رمى دج وه نموش مما نماعناةراس ند
 انمع بئافق عوضومرمه وع ظفاو رمل نراقلا معلا باريش

 | ىفشكلا لهأ دئءامأو متاقود لوغت حا دبقم مالكل ا نوكيال تكس وم تلفاذا نال ديشيا

 | قئاقح ىف مهكالهتسالناس لكن عشا ,قحلارك ريغ ممولخ ىلا قبسيولو
 ا ىئااواولاو جراف د_بوهو ىلحلا لوا نماهحرخم تلا «اهلا نفرح نءبكصوهو برقا |
 ااوهزثا دّباهنلا نم ثداح لكتا ىلا ةراشساحراخلا ىهتنموهو ةفشاا نماوحرخم

 1 هو اير اذا وهلا هر ىرمشمتا ىن هل !ءامسالا حرم ىف أ

 الا لا قودهو رد مالم للسطو حبلا ثيح نم نيترارح نيب ةيناثلاو كوالا
 هيفلمأ اذا فراعلا ىرويريدتسم طوف جولتاهأاو ضوااوهو ة->رلا ام عمجحرسو :

 هوجولاو راكفالارلوةعلا نع هزني! ىلإ ةراشاو مو سَوَْلارارساو توكذلملا باهت ده
 | ىزالا دوج ولا نعةرابعلاهجلاو لالا اتم درغتمىلطملا بيغاا ىلا عمار راصنالاو

 ممالكللا ام متخوو»ا .رثةوغناولاهدابعهتلاعدتلك ل وأو هوتاناشالاو بدلا طارتشاالب
 لاق مظعالا م. الاوه ل ءلسابو ءرس سد نيدفاردصا ىنسملا ٠ !م.الاحرسش فا ذك اهنلا لاق
 لاففءادعالا ص هب رصنا ائيشىنلعهل تافر دب لبق مانا فرضملنا تيأر هنعهتلاىذر ىلع
 لافت لسو هيلعهللا ىلسمش |لوسر ا ءاهتس ست تعصأ انظفوهالا لال مايوه نما وهاي لق
 تافصلا ظحالي ىتح هديضيال : حفلا ءالئاذا بودجحلا نكسلو مظمالا مسالات ملع ىلعاي
 5 لايخ ديازمج مازوت ةسرا» ىوتثم لاقا ذواو ىمسملا ىلا ىدت ما ةءلامحلاو ةءلالملا

 3 ادار ,داوبام مسالاوة فصلا نم (ىملا) ب لاول الدتسه شا
 5 :لصال لاتنام هومءاممأ الئ نماذك ةمتن طافلالا نم
 ىلءقدسلاب اهرركو هنناجرو هتبقزارومتياافئرظن هال لاسولا لالد هل اب نمددصق
 هداج د شامل « عمهلوادم ىبلالد: ديدإ# ىوتم ىلاعتهيلع لد قوش«, ىف لصف هبلق

 ادباو السا ىتسعمب (عه) ىراكنالا ماهغتسالا ةزمسملا (ةدد) مع



 نفل
 لوغا ادج والدال مادام نامزال:مامجخال لون دءالبالال دتيًارامالس[تبارزه (ينلا)

 الضلال شم لرغو مجرد اطيتانهو منسم قيرطو موف ليلدتاسلاو«ايمجالا ادوسيس مية ىلإ رطلا نعمل لوفلادرجو يغلي رطااديجي ن مزايا ككيالا
 أ داهليلدءرفالا ىونعمالو ىروص قب رطالوةيلهلا قرط له فاصرأ نم ةيادهلاو
 تبرم (ىنملا] 6 ةدبج لك لك مالو ف زاب« ة ديد تفرق » فيا جبه و ىمىرغ لوغوأ
 ةدئ افشل لم دعال ىعسملا ىلا لص: لادا ىم دم هلوالا مسا نوكيا هلالرثإ تاذالو ةقيم الب (مسا
 درر ىأ اضيأ مضلايالك هرولاو هر ةيم تلا فاكلا مضي لكلا مالو فاك نم تددجلهوأ
 ىماذهايفلاسوتامملاو“ اعمال ظنل نمل سحالا كور ,ودرولا يدل نم لسمحاليعأ

 بهذا هسا تأرف(ىدلا) م وج بارا ةنادالابءم و وجار ىعسو ر يدار ماو
 هل را ءامىف ىذهلا تالرجا «٠ ىف ءاعتالءامسلاوولملاب رم غلا نا لعاوهام هم بلع او
 ءامعالا اذكر ملا نيم ىرتم اهسأ ىلا ترظنو أر تعفرر تامهونت اتاك ئاذان هئيعالا

 ءاهسالا" سأل ةيهلالا تافصا نلت ظح الذ امسالا ءاعسأ ىه لب ىمسملا نيع تبل ةيهلالا
 ةدهاث لا ثبلمل نآنر هلا ةفيمح ىلا لوسولا كلرسيتيالا :مورجلا!ابيفرممتل ِك
 | صاخغ تاذلا سهم ى لت ناعو موهوملا لدوحو ككر تبت اغصا ١ توكيل« هعيفاع رعا

 | ىهاوخ فرحو مانزرك دف ىوننم ءريغوأ ىهسلا يةوف: ع مسالا تأ دي: نمو ثامهوتلا نع
 فرحلاو مسالا نمرة داتدرأ ا( يعي هدو أر دوخ ن لاب «قردكم
 قال لا نم فظن: ىأ كلفن نمللاناتغظاو.يتعاهللز ساو رهاظلا نم صل ىأ
 د اولسو الة دهاحملا بايرأالا اذه لعيبالكنيتهإالا تاذلاة ؟سمنكوةممذلا

 ىذا تضاي رردو ون نرى ىهاز نهار عدول ىوتماو وغالب ةارتومر ءرهظماؤلكو
 أ داس نم ثلحو رول لف لسا ىعي نول الودي دا نمدي دا لدم نيك (ىعملا] وشن
 هنو نماجبج را !لصب رانلاو عضراذا ديدان ااكدوجولا نول نماغيظت ن كو ىو

 ولا بح نمارثأث يف قتاله أ دصاهل سدا [يمةخايرلا ىف نك رانلا نولب لخ دب و
 ار تل ىبمن هدو ناسوازا نإ لاسر شب وخؤف ىوتن ةبلعلات افا روظميركمللا
 نكت ةذبطظاو ةرفاصادن اذ كرت ىمحةمم لا كلماسو أن ملسفن فس ( ينءاا) يةرهتاص
 (ينملا) يب سراو دعم ىف وميك ىو ابنا ىلع ل دردبأ بيه يو ةيدهم ةميقملا نار
 ىلع فوقوم ملا تلق انذ انس الو معمالو باك ال, اينالا ةولص ب رظنلا بلغلابىر ثعع
 ريك الا :قرذلايلب لا ةلامفرهياللالا ملعانه دارملا مهلا نا تبجأ لاج .راءارذأ
 ىلء يقي الر اه ادجو ىلع لفاعرد هالك قرف الاهل ليب--اللاودالا |ءرةناحوتقيف
 لك اشابر قوشلار يش علاو رب سلا ةرارمو لسعلا ةرالحر عاج ذليل البا داهتلرمم



 نشل
 ملعوا هتوذي واف صتيناالا اهتقيقح دحأ لعبنا لاحم نم مولعلا ذهن عونلا اذه
 مقيرولو ىولاو يتلا, صوصخم عورلا ف سدقلا حورشضنو هو لفعلاروط قوذوهرارسالا

 0 ا
 2سم فوط به ومما تسع ةيمقبر تلك طقوم 0 هلركسسالا ناو موعلبلا اذا طقاهتثث ولفرخ آلاامأو كفه ثم امه دح أ امأف لع نم
 ةمهلاو ةب رهوملا ىف ىدت ىعوه نمىتمأ نمدو> وملسو ء.اع هن ا ىلص ىنلا لات (ىنملا)
 ساخأو قدسودهابو ضايراةلوسرلا ةمسهّولعن هناىلا لسو ىمحتلا بيبكي نأ هنائنعي
 ىناوخ !ىلا ءاتوشاوماللا هيلع لاقلت هنعمل ىضر أ نم ىوراا هني مولع ثروق
 اموبلك ىف مهلاهتارظن ءادوشلا ةزنمهللادزم مهو" نالا نأ مهنأ  ىدعب نم نونوكي
 ارناشب مك« ناش ناج دنس روهنازا مم ف ىونثم قانسشم مولا ىف ”رذانأ ةرم عبس
 ءايفسالاىميهثم مهارأ ىذملا ىسملالاروثلا نمىنارث مهحور (ىملا) © تادي عيب ىمه
 /رونلا ألا ذب تاوخالا ىرأ أو السم ةمىفوب اسي وسالاروثلا لاذ نم ىنارت مهحاودأ
 مهترتقروتلا نيه مهل ا رز مب ول فوه ل اروثل !نانماودلا ىلع مهلع ىلا حض رعأو
 مولع ل ءثالالدفاو ب ابسالاو طئابكوللى لينه ىلا مهلوصو ىف نوجان< رغلا

 يقانتاةماثملا ىف لايخلا قام نوكياميحإلا نمربك الامل لاق ماهلالا كام ةطسا
 د كم

 لمينا ىلا عا قملا ىلع
 هسغن ىل ىلولا د كاف سو ءيلع هللا لس ةيبن مالكوأ همالكأ ناعم موقت نب
 ةليللاذي رشف لعلا لمسو هيلعهفلاىلص ىلا دجواك كلذ لبةةعي ىلا نم
 اذهلو لك أوهمأو وف ءفرع نمو هب رمثيالن «مهموا ذهب رعشب نم ايلوألا نم

 ةايحل مام برششم باف ق مهار. لب او رالو ثيداحأ الدو ىراختو لم ةطساو الب ىأ نيب الب .ةرهد(ىعلا) هي تايح ب ب رسمرشأ هنسلب « تأو روت.داحأو نب وصى
 ار « تادبإر درسا تيسمارس وو ىوننم لاقاد هاو هن صف ةرهاسطن ىأ
 : ام رع تصصأرسأرفا ادرك تيسءأو م ١ (ىنعلا) يناوخع
 فاتيرو 9 ى وشم انصار انيسءأ مسناا ضمد ىعتوو ىدادغبلاءافلا نأ مشل الورم
 ىلءالا مواليد تيلط ناو( ى#ملا) يثاينيجو نايمو رراول . هصق م ثامن ملعرأ ىهاوخ
 قرت ناهربتل لصصل ىبنيصل او نيمورلا ص: نم لق ةضايرلاو ةب ةصتلاب نابلا مع لوصح



 (ةذهل

 نينيصاار نيمورلا لعن ىأ ةموصخاودانعلا يئارسكرء ام ناس ىاذه[ىركث روسو
 .دهنمةصحلاو ناطلسرو > ىفاعفارثنينفت ا طا |ناىورا-!رب وسنلاو شغنلا ف

 . رشا فتام دنتمك ناينيح 20 ىوش .ىمابلا لعلارب وسنتاو ىرهاظلا |ىلا شفنلانا

 نوءمورلا لا 1 نحن نورابصلا لا( ىن-ه!1)  رذورك ارام دنتفكن ايمور
 رذوةٌوفىأءارلادب دشتو فاكل انه رك شمل ةعنصفانأ نم
 :مهاوخ نأ كم| نأ أ ىونثم مهاعد قد صراهل الوةذاطا أ ارلا

 مكتاقمادبرأ ناطلسسلا لاق (ينعملا) قبرك ىرمدرت تسيك اهاعتزك
 ارتاح نوح موروتح له و ىماذ :أواراتت وع دفا ف توك« نم مكسثمنأ + صو لش |

 قناكتوانلا عورلاو نيس! له أرشح ل(ىعملا) م دئدبرتفذاو لءرد تأ مور وهل
 دير ايس صاغ اب هئام اي دنتفك نا يتيح و ىمةزاهطلارا طالور هما نوبمورلا شعل
 اذئل نمسا ةشاغنلاق (ىنهلا) ياما هيو

 مقال .ءو لج قا اةسالاو ةنزحلا ىورلا ريدك اهو طيعسا !ناطل ا كاذ مول متظفنول ةثام ناطا ا نماوبلط نوينيصلا(ىنعللا] يه ةنجحلانآدرك زاب زخ سن و. دئتساوخا هزات ردص نابنبح و ىوتثم رخآلا ىيررلادخأو ىرصلا !ءنمدح اولا ذخأ ن يتلا خلا بانا امهم دحاولا تيبلا بابنباةمناتيباك (ىعلا) ير دىوردتسا
 ةرم-_ زخزأ حاب سره يوم ةرهاظلا مولا نمهنا ويف عاؤبأ ةل زخ مهل

 ةرر عفدرب_ةنوالاالوسمتنلا قيلب النوي ءوراولاق (ىنملا) يكنررفد
 بواقلا ا دسوديدلًادسوهر اه>أرشت

 ,دأأ هنو در روسخش و ديد ل“ هو دنا ورفردا ىو مدعو

 هرئاغىأ بابل اوطب رثوبمورلا (ىنلل)
 : دوحيولا تيب طن املالاةلاةسلا

 تالا. ملا لوغشمانادسعامو نامزلا بث او نع ىلةذ .جورلا قو بما بار
 اواعتلو مالكسل قوس ىف م>رلا ىلع نيكه ةقرعملا ةروصاوةرفل اخ ىلع

 .: هلئازخ نم

 ماهوالاو



 (ةنففأ
 اف مالته اء وىرخأ ةيكناهل :والح هركسلكو ىرخآلا هبشنال ةيغبكل قيجر لكلا
 دسودزال ىم هرسسدنلاتا ذهلو تارثكلا ذرثو تا رو دكلا عفت« افسل اوعايفس لاا
 نولوتئام نم( ىنعلا) «تسيهمى در فوتسارنوحالنر ٠ تسفر و رو بدر
 نم ندعي باطارؤني رقدوللا مدصو باجج ىأ باصسلاك”نوللادوحوُم ىب رط نوللا مدعلا
 لئالد ثافصلاوءامسالا ةنجتال وي رط ةيدحالا تاذاةداضتملا تافسلاوةلب املا ءام“الا
 | سمئااورمقلاك ةقلحلا ا: دحولاو بالاك تاغصلاو «امسالارهاظم يعتةتاذلا ىم-م
 ىلءاهره اوطر ون رف ىعسملاو قا ماع برضو ءاشما باصسم امسالا ءاعس ىف ةعوننم ارهاظااو
 انآ «باوبب وضرارداحره» ىرثودحاو هنا ءلدنهةيآ4ئثلك وو ىوف
 أرمغلاو مهفلا نمهاعاةلعشو روب نمءارتاملكب اصلا ل( ىنملا) يباتق آو ءامونا درع از
 نحل اورهاظمهللا ادع اما ذك ءوضال هنانردكملا باصسلا نم هئظن نأ كاباو سعشااو
 سقو 4 لاو زالهثلالامجو لوزيهللا ىوسامنسحنتا ًالاذوهللالامح نمةعئاوف لامحلاو
 نمله هراكف الا بصب نم تره طافل الا ق ةدوحوملا مولعلاو فراسعللا "اوضأ اذهلع
 ىوتثم ةسالرظلا ةصالاتاعاذان ىلا عت هللاروشبروتموه ىذا الك الاىدملا ثراولا

 ال نورئتصلا (ينعملا مد دزجاهلهدىداتتزا 5 هن دش غران رعزانو> نأ

 ءابشاع ادددماردهشإو ى+ ةرخ اطلب اويوت وله رو رس ل>أ ن 5
 :واشوتن كا: هىاروأ ناطاستن (يسلأا) عارم هراررا

 ديدبشك الابارهدربه دايمو روبل نازا دعب قب ىو: نس هساف مهذلاو لولا تءطخ
 هرضرعأ بلع طلولا سةراتلا وبعض بسررلا قرط أ لاند (ينلا) جتابمزا
 سكم (ىسعلا) مافراوددشف اس نريدز « اهرادكت اورو مانا سكم إل ىونمع
 دوجوم نوبنيصلا هعقام لكى عب ةلوغصلا ناط. لا .ىلم برش لامفالا هذهورو هتلا لاذ

 تاسيوكفر اا ذك
 لاقاذماونا ءااناكك

 آر شقن لك ( قعملا) 6 دورى هلاخهديدزاارهديد» دوغ هباصبإ ديداعناه جره ىواثم
 ثرص هلس> ًاومالم أرهظنيبمورلا طئاح ىأ انهنيبتيصلا طئاحو ىأ كانه ناطاسلا

 هنهاضا لاكن م ةياثك لهو زيبا ةةدح نمرسصبلا هدب نمنع
 .ذيصلا نم دارلا نا تاعالو رصبلا فطخ قراببلاو قراشلان أس نمتالراناو
 نم ةراشالا كلن ببي عرش مج ولة ىلع ةشوفنملا ةرمسرلا وللا عازبأ شوقنلا نمو مولا
 (ىنملا) رام لربانك راركشف و ردبىادعابثو هنا تابمورو ىم لاقف نيبمورلا
 |راركتو باكا نهنونف:_-ءىأباذك الرراركستالب نوبفوسأا مسه كويمورلا أب
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 ظىم ةيعسرلا مولع! ىنام ءراوأطنا لاغتشا ىأرتهالو ةيمءرل ا هدول«
 دصاولفس نكلو (ىنماا) ماممرحو لو وزازآ لاب « نيس

 قالخالا نم ميفوبب منح "او ضرحلاو لضجلاو عملا
 :امهتانا هنم هللا ىضرنافع
 ةةرلاثلن*اغص (ىعملا) متسابفاراعامف تروم . تادف موه امسك وف

 |ىونثم ةبهلا: آيمرالفساذا بلقا اىءباهلةءاجالىتلاةرومال ربا باذاف سو

 اع ةروس (ىسعلا) بيجر ىبومرتايدسإز و بيغوفح ف شروص و ترو هو
 بيدا ةآرم نم ىسوم ىلع تعا جراخللا ىف: درجومرعغ خوكآ | ل :روس الو دال ىلا بيغلا
 هبا ه رم س منا نم ىسوم ىلء ترهطاهل ةروسالوتلا لاعلا :رو  ءاضيبل ادبل ا ىهو
 عنج دينملا لاق( هو هريق نمءاضم رغالح انج لال دب مهغار ار) ىلاصن هللا لاق في رمش ١
 انا ادبرمنكو نينوكلا نمل دب عطفا نيفراعلا ض»:لافو لم. تت شالو كممه كسل
 ء كنرددفلت روسنا جو ل ىء هياعتتسلا هيد أ لع يفسولو لا "سدرك

 ذل أ ىهسبالىوقل
 ىاسثاارطشلا لاقاذ هاو عرولا قنلا قتل يبل دسم باى

 م تآتسدودعمو ثدودع هكباز» رشم ليلالرعلاو شرفلاو شرعلا اهعسبال
 دوعسودو طمعالمملاو زصلار ش ملار فل ختال (ىمعلل) < نادبدح د شامر لدّدس ا
 رفا اصإ انعءرشاح صا اد دح بلفلا» .اركنوكيال نكلادئاز ام وعسو ناكولو
 توابل دهكمنازو لضمان دم[ تك ساي لف ف قع لاثاذملواذنه كر ديالفزلا
 بدالا ب رطكولسا انك اسوأ علا! ذه ىف رخال فعلا (ىعلا) جلد ث سوادوخاب

 نامل_هةىل بتر هبا ارأ باغل اعموهو أ «همبا
 بانى تايدضلاعاوأب ىلضملا تاذرب لكل اىرب ,مونمصلا معلا ةةطارم

 نسما هيهسو لامن سكم بالا وأ انبلق سكم هئسسح لانا لسالا اولاق اذنولو بل نا
 » ديلان دباشنى دفتر سكعإل ىوام لاقونمللاذلواو بلذااقودوأ هوجوف باغلاوأ
 عليال وضع شفن لك سكم (ىنعملا) درغمىئنرعف (دبانن) يدعو مهددعاب مه لدززج
 د دعلا عم ساكس هثالا رأي زاب اشيأن و لافواف سكتت وعمتي با ايدل ئسدابالو
 ةدحولاب ف سيال ىذلا باغلا لوذتو' تايللارابتءاببجاولا نمد دعالبوأ تاكملا ىف
 ددعالر اشي اوددعلا عماشيأ شف كس كنا سكدنب لعمل عج "مم دعو ةرثكلاو
 ديدسلا نولا كفن ( لإ هي وردلا ناس ىبديامت حم « وريدي وورش هدب انو ىواشم

 يرام 4



 أوهو لد لا عمد ارريعشوا نمو ىلع عج رينم بك ع( وربإ أي ءانعمدبآ كريد (دباك )
 (وردنا): دحوالهرخآ ف ءايلا (ىباجسر يشل اًةادأ اسبلا اسكس( ىف) ىري (دياسغى) بلقلا
 ىتح بامصالب ايدج بلقلا ف ىري أب بلقلا لاذ ىلء سم: لك (ىعملا) بلغت لاف
 ١ كيروونزا دن امتسر لغي لها ىونشم دبالا
 ةمال-!ىوسلاشوفنواست ىلا فراغز نءاو هلخ ىأ نوال او ةحارلا نماوصلخ ليدل لهأ
 تايلمتلانود_هاشيو فتوتالو ريد سالب انس ىملالا لا هلا نم نوري سمن لكى مهب ولق

 انيعترأر « دنتشا زكبار لرش يشغن و ىوشم عاطغنا الب ةيهلالا

 اره ثنو سة: نماوصلخواوعشو (ىنماا)
 مدت بق انم ارك و ,» ىوتشم نيغبلا نيعل اول سوو مولعلا
 ةقراعم ار كور خاودجوو ةيئارؤن4دباو دجوو بلا جابتالا مدهل مهمركفلا بهذ (ىنملا)
 تق نيديلا طبر نعم سرفلا دنع لمعتسياضب أوءاثذلا هسيفئذفا حبدلا نونل تفي رمقلاو

 هللا نفل اوأ ةراعل ارحبار دوو ةئئاروتل اون وف ةركسفل او هذا ىأ يظعتاردسمدلا
 2 ا رملاوأ

 8 توملا مالا هيله لاةر مع يدها

 دان سك و ىماذه ىف نوؤلاةمثغت
 لصيالو ممول: ىلعارفمل د أ دحالإ 4

 نمج رخاذابئاؤالا ىله أي الو ف دصلا ىلع فأي ررسض'تالصةئالو ررضدس> | نماهبلا
 لالدتسالاو لار دئسالا نءاورخ مناف ىهسنو روص:1 ىرجام ىرجولوافريشدا

 ميلا قد ىلااوا_بووبيقبلاةةاكنءاو هاخزنايعلا ةبترلاوب
 ابيع مهل ث وملا لي نو نأ لال حض الاو نواس مى اسا دوي و
 مدا درار رظورعالل دتاشاذ كار هتفوودغ
 وهنا وي ىم رغلاروهلاوهر لدبلا مناورات ارازعفر نكل مولعلار هاو «ةئلاووغلا

 شون موماع عوز وألا ييعلا) هيتسأ ارئاشلدح ول ه تساءف ثنج تش

 الر ىسؤو ضرعزا ازال ىم تايلر يبقا ولف ولد حوف يناثلا تانملا
 الملاو ىبركلاو شرعلا نمالعأ مهردقرا هذ (ىنلا) باقر قدس دعتما نك اس «
 (روو)ديتاس (تانج 'نيفالانا) رمغلا ةرو .ى هللا لاقانصلاو ندصلا دعقم نيتك أس
 ءاملاراهأ نم توبريشي مهنا نعملاو دسأو دس أك اهجءاهلاو نونلا مشب ئرقو س اللا هيدي را
 ىتدصملاو سنجلا هديرا مئأتالو يةوفلالزح س لحم (ق دس دعةمى) رهو نياارلسملاو



 0 ةزع لا لئاعا ةةيغ
 له آى او نوذ ذلتيو نومعئنبة ثلا لسهأ ىلارظنأ ىناكو ازرا فرش رع ارظتأ فاكف ىلإ
 ىعسملا باك ىف نيدلا لا مكس لاق مزلاف تدسيأ ىلا لاقانإ هياورللو ثوواعتيراثلا

 هللا ىل سيلا لو -رىلوم ةسماسأو بأ لكلا ل ينارمش را
 هلا فس ىنا !ةابح ف ةنؤم موي دج“ :ةسلأمالالقاقلا لفن

 امام ديز لاق انعم تئشداو اذه عمت
 اودهما شيرة نمهرض-نالافر ا 1
 با ا رب 1 ازد

 م
 2 .: طرمالاة ادرك فخم( را )ماه

 نبأ هلا زم دايم ديزلات(ىنعما)ج !ةفنالاو بن
 | لاف هاد >راؤنأراهزأ كيلع فنان



 نفت

 ءردف لعل امملاو ضشكسلا ىلع أ جزتما اذان لالغت ا هدومبول نسيل لانع السلا
 | «121تقك لي ىمةبترملاذملديز لو هولورارسالاوراؤنالا ةرض-وهو تاسحالاءاةملا

 ترهسأو ىرا+ نامطأ لات(يعلا) «ةروسورشمز ةسقةبش ه آهزور نمءاءدوب
 ردك ب دورورزان» ىمتاعاطلان الفتة مريالا أ لىتشعلاةراوح نمو مايالا تءمىأ ىل.أ
 (رذك )ليلو راهلا (بشوزمز) قت ىنعم ([) « ناتسالو درذكم ريسازكو نان مدرك
 ةيسرافلا يلا مشب (دانج) تيه مج فاكلا غب (مدو) روبعلا نم فاكلا مشب
 هنزمهربساو نرمى مج روسكملا ىازلا ( ريبساز) تا فرسماكلارسكي(ك )اذكى عب

 مخلب (الو) قرين (رذك) سرتلا ةيسرافلا-ابلا تفوت وم اني لارسكبرم لاو دئاز

 فرط قرم ورمي ا ءكسس ليالاو مويلا نمترمع تح (ىنعملا) فرطلا ىنهعاههشو نوثلا
 ىلا اسووت افصل اومام- الا كلذ ىلا تجر عو امهمكح نمت رخ ىأ سرتلا نم نانا

 |نارازهدس « تسبكبث لمثل حوسنازا ف ىو ناكمالمرخم تر سف نيقيلا قةبت سه
 فولأ ةثام: دمقم لصفلاو ىلا لمح بنام الاؤف دان(ىنعلا) م« تسيكي تع اسلي و لاس

 لاملاو ديعبلاوبي رقلاوريثكآاو زيان او كاملا ور اهنلاو ريلل انالةدضمةدحاوةءاسوة:س

 ةرهاظ ةدصقمت اللارلاع فو ةدّدعتم تو امتلأ لما وا دسعل او ةبحملاو تانالث خالاو

 يلع: دم تاو ة يشتمل ىو ثدامحلا ىلا ةب اكلت امأصتن مور ادح اولا ىحلا دارا

 اردياوار دزا تهوي ىوتم ماوعاالوروهتالو انو حابسالوهللادنمءاسءالئوخل

 الودوجومدبالاو لإ ازال ل اماداحش الا( ىنعألا) دافي اروبا تس :هرارلمع « داع

 ىزملا لغملل نكس, ل ىأدامتعالا !نمىفو ىحمنال بنامجلا كاذف قزم لقعال ب رمل

 دا 'لم نهريسخأ هثعهللا ىشرا ديز نا ىفةعالو توهاللا لاعنالو ناكمالإ ا«. ةفراعم

 دقي ان فرم ل تائدحلاو تاقولخلا تلزعادا ةقلطملاة دولار و مطرابتعابدبالاو لزالا

 لب ص,قتتلاو دغفتلا ةطساوببناجلا اول قب رط قزملا ل ةعلل يلو دبالاو لزالا

 هنمربعيا ذسهو لري قايم دقن او لزالا ىل نان ثداحلا لب ثداحمب دقلا ىلا ل_سالةةيمللا

 ماكسحالاوأ 1 ةهدتمممافانآلارهظملاملاةطنو لالا ةطقنب موقلا

 هللا فه فوة ى ار ظا دامتالارظنت نأ تدرآ ناو ةيئاكمالالاوحالاو ةسناكسلا ||

 ىنيبتاداجالاةينرل لستلةيزك دما عيده ميدنقا ميأب ووضلاكو أ مو هيلع
 ام سورعلا لام درضتق امجادانا «ايشالاناكلرهظو قيشملاكلفلاىلاج رعتو

 لودر ل رلا) 6 اتت لوو كوش ه داب اس
 ماع قلخ مهورإ هلا ذه لوقمو مهل امن اله”ىج هي تيت أن اغمرا"ىأ ب رطلا اذاه نمديزل

 جراعماهل تك زو تةصاذا ةيناسنالا حاورالا حاومالاجراعم تف عشلا لاناكةريو هلا



 |( ةنهلا

 ى مهرطظتنا يزف ةفراشلاةيناهورارمتاثير ظننت قراذم امغو قرا ىرلملا لاهل |
 أت تالي رئتلا قئاترو اهنرط لسزوراودالا كح عيلة ذا اجئارودر الالنالاحاورأ ||
 ىونثم مهتاكرح هيلع لدنابو مهزو دصيو غم فرعنا بعل بولث ىفاةمورخ طئاس كن[

 ار صرع مس نم هه نأ
 ٠ علا ف راعرأأ ال6 ب1

2 
 ارأ ان عسا

 مها لب(ىنعملا] د اردو ا ايؤاخ مسانس او لس يل ىوشم
 1 01 ىوتمهزيمأو ريعشلا !ننرعلا نوح اطلا ىفانأ 16 اد اواد ام دم ىناحلا

 /نوكد نم ىلا لعأو (ىنعملا)
 ا 7 ا م ةكمسلاو ةيملاكينا ذة نيرغا ن

 هذه ىلع | يئدلا لاموهو كارلا اذه ىف (ىسلا) ,

 توليه: همابمل !موباكأ هوجودو نو هوو صدت م وير هظ نقيل
 تاج دنحر م نيزإ سيب ف ىوتنم انيقباودادز امه اطفلا ف ع1 ول ثيخعرلا لا نمحلامللا

 ا 1001
 ايندلا ىلا مهي ادهربق ( (ىدلا] دوب بيغ نامل نودون مجر ردم دوت

 اضرأةلاحلا هذهارو سما ف قاما( سو محرلا ىف تناكو بيعلا اءاعؤر ناك |

 فرعي مسملا ثا نم ه مالان طف تنسق شااظ ىم
 اوهمأ ن طب ديعسر علا رسو ياعسى ىلا لاق (ىنعملا)< مهلا

 حوفلاو بكل !مأوأ نط لخ اوه ىذفل اوحرج الا نط نمدارملاو هنأ
 باكلام 1 اهجر ىأهمأ نطن وى

 م نا ةرايدلا لالا اع معسل تلم الع نم نا اهتثر اشم دثع حورلا اذه

 لداس مالك مدخلا (ىنعلا] 4 ةرازود .ةدازدرت لم ٠ ةماسازتاج كرار و

 نمنح هلم نم مْمتاقبط ىلع لمذلا ىهتادابعتان نارا ةدالولا جو تولاوحورلا لم

 هلاثمر و رسلا السم تام نم ىلع بلاغلاورورسموأ | يزحاما ةيئاروتلا حاب
 اذلكةضسأ مآ ءجولا دو -ارهظي فيك ةولومااهنرأ ةمراظتني منجل اهذخخأ

 هنذخأ نمرظنباك ديعس ماوه قشأ هته-نم لي وهلاحر ظني تبا
 ةلجا (ىنلا) مر طتاج نادبازهوكهحآن « رظنت 3



 (ةنسل]

 محرر قت لا ةرورسلا ىأرطبلاحورلا كل بح ةرظان ةرخآلا ىل: لة: تاورالا أ
 سدو تايمور « واس مامزادوخ ديو نكنز» ىم فرتلاموعويىأيرمسملا
 باّذعلاةكت رواو عب« ابعث الاحاورأ ىلا نولوغي نوبكسزلا (ىنلا) مراتي زا
 ةحرلا ةكئالا نواه 0 .بورلاو أ: مىه

 نو رف مهدلا م بزح لكىوف. ىلعان اف نسح لمن مالسالا مر تيرتح ورلاىأ ىه
 ان(ىنملا) هدوسوؤ ص فالتخا دباس ه دوجو ن أح نآ وردد نوحل ىواثم
 ةصن نمدوجو حور تحرخ اذا ىأ ةرخآلأ ىف ىملالا مالا ا دوي اىتلاح ورلادفوت
 عطقن و لالا ةةيمر هنأ دولار صل فالمخا قد ما !عبسو ىلا اين لا
 ناكنا(ى عملا «نابزا مهدرباك درارصود « ةرش درب ع در دوا ف ىوثمعازغلا
 دارت ىوتنم طسولا نمهبهدأىورلا اضيأ ىورللو نوركسنزلاه ذأ اكن
 ماعلا اذه مالا محرنمدوحوم مادام (ىنملا) يي ثسكوادس انش هدازان كنا اه ثسلاعأ
 ىذا لاذو دوب ةفس ىأب ولام ىأب نواعنالإ املا ى اذن ت الك ثمملاعل انه ىف نوكنت داوي ملام
 نمهتال داوي لبق لاح ع سةيف ةنباش .يعأ قارظن الريل ق فويل ىذلا مهةيأ لعب
 ملاع ل ىفا نم لكدا دهسا ةيج نم قر غيفروضإ وسيف ه دنع ىواسصاوللا صخأ

 لاقاذولو رص ىو ةبترل سو هنالوش ماك

 نارا ديوتي 0
 قيرمل دلما لخادو ةنوكيتاب ىلا وق

 قمت هظارونبمنملا ىلا تمر
 يبا ةفطقلاءاملصا (ىتعلا) مرح 00 نامسكف كمآ شو خوسسدببسا هقطأ

 ا لم مارا ف ىشط اوىورلاحور كعك لامه قرفال ابشن وا ايبورناكولر فيطاو
 (ىنملا) كار هنا رجح ل فساا « ارع ودنا نسح اكبر هدى ىرتم تاهمالا
 هناك ثسالا ىلا هب هذي ىشنطلا حور هرسكع ىأف صنلا اذهومب 34 با نول هيطعي

 ةسنجلا قءالؤه لافت ةمسنلاك 0
 | نحا لكنا! اينافا ل نكضببلا !حاورأ سكعنىهت ! اب أ الرانلا ىف“ الدر قابأال
 ىلع ةقيطتماجن ال دسبلا نمفولناو قوسفااورثكسلادولا حاورأ سكعا دكويوذتلا
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 و« هوجو دوسنو صيدن مويإل كم رارسالاب:ولذملا ةصقللا نع دعبنال نه بك رلاراطخ نع
 .افكسلا هوجو دو فو نب تمؤملا هوجو ضب هوب( ىلا] هو زتازددزهرهثودتهو مز

 ,« ةنحلالهأو ىماشغلاو عمطا!ىأ دنهلاو كرا! نوروتشي اء ابجلا كل

 هوركره سبب ”لراف وداده « هول 5 اي ىهاو وك درك شافإل ىوم
 دطل او ةملنا ىف نين ىأ ىهاك ثننابداوشالا سر ىم ىأ ةءاج لكماّف نوشغب وأ

 تك .

 دشا ادبي محرر دول ىونثم هوجو ضيم: ةعاخ فل خاد كلرثثن
 ال ةكرئلاودنول ارمظب ال مجرلا ىف (ىنعللا) >» لرتسو راز شدني باز

 أروظد الف هنو اشو هتدام_.ةمايعلا م ةاورب الواوقو اي هضاريبكو اه*

 /ةمايقلاءوبىأ (هوجوّدو .ةوووحو ضردتموب) تار لآ ةروس ف ىلاسعأ :
 دع: مترغك |) انعب ون مهلا قب ورأتلا ىف نواب راغكلا مهو (مههوحو تّدو ءانيذللامأن]
 تضم انا امأو نورفكس تنك, جباذعلا اوةوذف)ق ايلا لخأ موب( مكسئامعا

 وجار لحل ىم نلالج سنتا( اهيفرمش) هنن أ( هللا جرو
 ةلجرهاشأ هللا لوسراب ديز لات[ ىنعا ) جت زودوصز انامع مدي ى شأن و نمر

 ناكام لك ىلع ىفةالةبنرع مهياعأو نب رهاظم 5 د اكمويلا قالا
 أرادلا راسل ةنملا باس ىدانو رمد قير قز تلق نب رفةأرااولحرلا نم كانه
 شن مدسو رفا موكب نيه ل ىم ىف تسخر داو هللا لوسرابترمر لاا عأ ويلا اوزاتءاو

 ىسن طورأو أ ةم ايماارارسأ لوذأ سمأو ظفبت (ىنعلا) سنك«

 كليلع هرتسوزلا ىفكي 4لاقىتعي هتةش ىلهدي زل ضع لب 4 صخر مسو يلع هما ىف ىامصملا
 ةدهاشملا لاوخأب هتعمل ىضرهتذاةّدْس نمو اهظعارس 4ناق يبغلا يالا ناما لوزيالىتح

 زدرمامثك اديب تآهحرد ٠ ردحرسمب وكب هللا لوسراب ف ىم ارركم لا ةقء غن كاعإل
 ةراثسلاعيراورشتاارممأ ايناهلاى نآلاورمشا-ارسسلومأ موبلا هللا لوسراب (ىنءلا) هرعت
 هير »وك دباتيوديجروخرحانهمردراراهدربالا ملهي ئمهللا بببعايتايفكا نع

 /رهوحر وظيوس علا نث.ىاذول:ىثرارسالار هلو تارانسلا قرخ أ ىتحىنعد(ىنعملا)
 جاردب راررخ مامات ه اردب ترو نمزدبا فوسك انف ىم راوالاسعتك ىتفيفح
 غو ىجةيغحرو هطنلاكل فو سكس سشلل ىنميأب ىتمح (ىعملا)

 'رأ ةمايغلا موينودها



 (ةنهف]

 نم عئا|طبلا زيمأ ىأ هكرمثالىذلا فاسغسلا نمرفملالضتلارهط أ يتحو ةيروصا"سعشلا

 فاصنصا اربع ةسرعلابو وكس لاقي رحشةيك رثلابةرعلاءاسبلارسكي دن نا ى ماعلا
 نم( يما ءابقلا مواز يخاتسر) بار زيم بلغ دعتواردعت هارزب + ا سيرزارع اغار ط ىو
 دقتلاو صل ملا ادقتلا ىرأر ةمايقلا مويرسسر طا دعب(ىنملا)طالتخالاو طاللا ىعج نما

 ءاسوتاثيلا ةساسمن نم صون ا دهاجلا ةةدوب ف لخ د نم نيبأى أ طاتحلالهتزلا
 لكوب هلالاراوبالا هبل نم دقو ةيمالسالا لامع الاب سفلتملا ن

 ةقرمافاو«لامت باها. دربا تدل ىوش كتطساو اني
 اراثللا لعأ لاس لما ىأ مهيدبأ ةعطقملا لاما باصصأ لاس ملعو(ىنعلا) »ل

 لهأ ةعبطلا لغأ ىف ني دع املا مهت ل يصوت مهتسالو هش اس
 حاروستضه ماماوؤل ىم ضي الاروملا هللا لوسرا. كل 5ىأ لآل نولن هدو
 املعأىأقافنلاراجج أ ةعبسىرأمث (ىنملا) م قاحو فسخ ىءامىايضر

 سفالا لّتقو رصسلاو هللا كلرشلا تاقب ومما عسب لا اوبفتحا مالا هيلع هلومب اهنه نيمونملا

 تانئسصحلافذقو فحزلاوبلوتلاو ميسيلا لاب لك أوابرلا لك أو قملابالا هللا مرح تلا
 رمقلاءايسضيف اهيرأ مهمل هنمإ .لخا 1١ دهم: داو لكف تالفاغلات انما

 اداكلالا بلغ ءادبو_ناننّوضرو ف قالا بالأ/ىرأىأ هبف قام الو فسخالىألا

 ارّوسملب ف خالو قامحالمردبلا ةسرم عسى حر هش لك فرغ نلاسر سهختلباق

 ةنملاو زربلا لاوحأ ناركع اقره ادب ءالكت وكس الئاضوبف نماثيضم الراؤلا نم
 بوثلاوه(سالب) يب ايت سوكو بط اوتشب هابفدا سالي نم مام اوإط ىوتم راثلاو
 مشب) نارطنن م مولسارس ىفا-عت لاق لابرسسل اوهو رانلا لهأ ساب نم هينكن شفنا

 لال يارسدع ىرأو (ىهما) لوبطاا نمريكلا سوكلاو فرم(لبط) عجاف
 ىرتثم ةلوفاوةد اهلاوةكوشلا لعل دلاوسهرأت ؟ىأ ءاينالا سوكو لبطتوسومساو

 مآ اتق ار( وما نايم انارتك ترش «تايمرد خر ريو تانجو رود
 الودوريلائايم فارعالا هيدارأو !هوطسر قوهىذلا ةزربلاو تانجو رانلابزانكسملا

 ..ابدزناشور رب -اكه شسوةار روك ضو+ مبا او و ىو راكسالا ىلءاو و دفي
 بوشأ نأ, ىثاطع ةوحاومام نا هماطالتومتاكر تت ثركسلا ضو ىوأر(ىنعملا) ب لشوكب
 قوث» متاجشمهععقراو مهناذ ب هماالتو هتاكرح توص م ودعماو مودوحو لع مءام
 الفدا عل (ابعب مام ردنا شك «تاود ضدركر تشل تاس كارل
 ىوتشم انايغءانامهي وأ تفولا اذنه ىف ضوحلا ىأ هفارطأ نب رئاداو راسثاطعمهنيذملا

 هابل عبدا ع) تترد دمرمتا كمرع «نحق ودم نشر هب فإو
 زعل



 اةنخلا]

 أ لسن|(دسرم)تاوسأ (اهرن) عماش (تاشةلمهلا لاهل ضب( شود) فما
 مهنا أىشاطعلاىأ مفو(ىعملا )فاكلامغينذألا (شرك)ةيفرظلاةادأ()
 || فشكتمترت ص اوفا صخ أ نم ةئراح نبدي زناك امو ىنذأ ىلا لسن مساوسأو ىنتك ىلع
 لهازإ ىونثم لاق ةرت:1لايذأ نمر |يتخ اديب اهذو ىسهلالا بحلا ةءلغ دئءرارسالا هن

 يعم ادق ةنجلا لهأ (ينمملا) يي راكردار دالي ديشك الي م رابتخاز ممثح شيب تنج
 لم أ ىلارظنأى أك هلوقنومشم ونامت ىأهيشح ىقرخآلا مهنمدحاولا بصترا

 ةثنكيم تاع هسوب مه نابلزو ه دنثك ىترايز ركيد مه تسدإل وم نومعتتب
 ىأ ناكملا نمردصلأ ينعم انهتسدنا ىل_ءرخ آلا دحاولا ناكموردهذوروزي (يغلا)
 امكمح المال ليبغتل ار وحلا فاذش نم نوفل انتي ورخآلا م اةل ة جلا لهأ نم دح اولا بهذي
 هن ريخأام اذهروكس ثروغغلانب رنا نزملا ذم بهذأ ىذا هتيدهلااولاتو ةوغن مهنعانبرربخأأ
 هريس هللا ا"_بدهان الوسن انراثل !لهأ لاوح أ امأو ةنحل ا لهأ نع هنع هللا ىرةثراح نيد ز

 ةرعنرتأ زا و هاا كنازمثوكن اد ركسمإل ىوتثم دي زنا نع
 مهلوش مهتوص نمو« 11م هلوشب ىفادالا ثوس نم“ أهم ترأ ه٠. (ىنعملا)# ءاترسد او

 يلعانرسسح اب سن لوقت نأ ىلاعث هنا لاقنوواعتب راثلا لهأ ىلارظنأ ننأكو ىنعنهاترنحاو

 «لوغنزام وكت سات راشا نباوإ ىج ني اذلا نل تنك او هللا بنج
 دير أ اليصفت سل تاراشا هنلظئذلا ملك ااذهو: ىلا ) م لوسررال 1
 هتبعأو هبلاري_ثأوراثلاو ةنحلا ل ءأ نسدحأ لكسناعأ شف اناب ةصغمو هقيمج نملوغأ نا
 لهأ دنع ةمايقلانا لعياو < ضو لبوه يلع مثل ىس قلل! وسررطاخرغت نمناخأ نكلا

 ىرغصلاف .هذ ىم ظعو ىربكو ىطوو فرغ امهم لكو قاذآو ,
 لاغتشالاوىهال_لا نم اونوقنا ل بفاوتوم بجوم ىلءدسحولا سمن توءىسفنالا نع
 انهجورءعو توكل الامل كلا !ملاعن مثل ل اروبع ىسفنالا نم ىطسولاو ىهغا نامل أصلاب

 ملال قرم فتاغسل ىل_ت لبا قافآلا نعرظنلا ملأ ىسفنالا نم ىربك لاو ةداهشا!لاعا

 تانيعتلاوةنا.عسملا تارثكمل اعييمج نم ءانغلا ى.ةنالا نم ىمظعلاةايغااو توربجلا
 لهأ نان تاذلاتايلجترو هظلروعشالو روهشلا نمدرحتلاو ةمايهالا تار سنا او ةساسورلا
 ىركسلا ةيناهآلا تامايقلاامأو ةيسفنالا تامايغلابةروبزلاتارّوطتلا ءذهاوزم فشكملا
 .تافوطك ىركلاو ماع لتقوأ نو# اطرو هظكىطولاو ةمايغلا عاوبأ نمع وبوهو تول ان

 ماعو خزربلاو اين فلا نوكستف دوصوملا موولا ىفمارجالا لالهتسسا ىمظعلاو مالا يلع جون
 اياه ملاعلاو جزربلاوهو طخام م لس اذلاو ىرخأ اوغسنو اينداهذ هنةرئادك ءدامشلا
 ةدمحولارس قاذاذنه دهاش نمو ىلارخ ما ةناودرفرهوحوهو ىرخالاةر هامل اهتع

 كلا ىو ما



 من
 ىرتكم هنعهتلاىشر ةثرام ندي زك ناكسسو ناريثلاو ناماو دع واودع ولا هتدها شم

 هزلاناذك (ىنعلا) باتي 2 ١

 0 بح قام اهابارخو هسأر نار راس ةخعلا بارش وك لارا
 بو قوطلاىأ ةب_درانلا فاكلارسأ كنا رك لو هيلع هلا ىف هلوسرلا

 وغرفبنا اذهب هراشأ ىأال#:

 هللاىلس هتف ورضاحلا

 ماهل ءيلع هنا لسا و ىنملا) «دشم رت ال قح سك عود مك تدساا
 تادهاتلاد_:ه«نالنامكلادس كمءالكن انع ب عساو توكلملا عيسفنا ديم سراي
 زان توسانلا ىف ها تاماكلا التوهالل ماع نالانخسرا ست أيذملا قري فاريو
 ىشنلا باى لا
 .تبالؤسملا بلقلا ىلع علو برمغ قاري سكع
 فاستالاو راتسا  هئاسمسأ ن منا 0 اونَأ نم عاام كرس نمر هاظلاف ءابمت سالإ ةبتارسم
 ابحمنكتارع نكذ لردسكاحرشملا لاقيحلاو ردهم قيضرلا فدكو لاك رتسلاب
 | (ىنلا) # تالخ ديو اخ نازيءرهنا و كقالا انو ربت سجوتة ن1 لف ىوتثم اةداس

 م .اءرأ لوقىنعملا اذ ديب ماتواةلرتملافالغ نم طن لحو ررس: كم
 ىراكذا ماهفتسالارافالسخ نالو ةيىتهتازتا از را .آ1آو هنرو م د>أ لك ان.ةىرب ةالحم
 ىننازيملاوةآرلا (ىدلاز يك مهىايتوراز تر 6 سقتددتب اك تاروت ج

 سنفميسعاب اذيالالنانكبالادبأ نحلامالكلانعتانكسبىأ سقتلا ناطب ربا

 , 2 ىو ممكلانآلا دعب لومعأ!نكلود_>أءاذيالنارظ الوهءارفظإ

 ناءلاعناكنازمل او آر اا يوك اهءدخو لاس دسودرك ه سواك
 اهدهلتلتو تامدخلا عاوبابةئىتئاماه_متمدخولو_!هواقاءااد_.ةبالتايلح نارا«

 ارتسأ ىلج ال (ىهلا] جىسك اسوا دونر قسارتاموم سكارف
 | ىندع ىتساكو ةم اغتسالا ىعمب ىتاربثا ىلع نأ.

 اندرو تترد و دن غارتابسو سب ردبوا توا و ىو ثمنا هغنلا
 3 لا "ارلارسكب (شيد) ل او (ديوك) كلذ ؟رئاونازمملا'لاذاعأ:هءارتو ا اهريدقت
 (هكناو) نصغتالىعمع د 2 لوه-ةلاوادا ارو باطغل“انااو ,براثلاو (تا و

 تالوةيت ازيملاود آرملاهذه (ىعملا)ةعدط او ةلبهل انعم هولا ءارل رم. .كي(د> وبر) دمبو
 نأروصتب له ةرطح مهل -ةةلههتالو كيرا وذل تب ىلع لص غتال ناعذالا يدع انشا
 ارامادخ نو> 9 ىونثم لا ماذهوةعداناوةلملاا:.فدوكيوانازعمو: سموكم

 ارب



 لحال( ىاب)
 لجالا ا ىامت اناا (ىعلا] مهفلانم؟تخ
 : 0 2ك

 ا
 واس ومى نم ق دصلاو

 ة كرم ا ىلارظنلا اوداستعا مس, اننا 0 0
 قلطاا لالا: مث دب زاتنأو .ةرا عمو مهرايءاوملعيأ موتا

 جارمن انيس درك ل ” « ار ماوبادغردشكردالبا اظ ىوثن» قألا نازي
 يطيع طا وابل فدو د بس ىنعع(شا (شكرد) كارد

 (ينعلا رد صلا هل ملا نيسلارع هنيس) لف( درك ) طرشلا+ دا(: ماكر رمش )
 و روم لووص وللا مجدا :ثىأ طالا وأ دابالا ىف: كر ؟رلا بضم نما

 ًاراوالاءاني- كرد ناكن كني . ردي با قون ةسوقلا يقم الت 6_0
 اردد عيهرخ [تفك ظرك+ ماعلا لزيت الفلا محا

 أرتلاوأ طبالا عسي لها دبأ هللا لو براد يكل والنشر لسا 053
 آرلعد, مهو ىودر دخلا عسب الدود ارؤاةوةعرا اللزالا سو قل اقورث
 لغدلا نالزدبلاباةنمجاذ ١ (لقد)_ يدرون بوست بذامنوث> قرد ارا مه
 سعر (ى-ءلا ددسبلابلاةىفالا اذه نوكي الو م: !هرهاط قفاونال ىذلاوه هين اعم نم
 يصاب تفك ل ىملمعالو نونج قبال ةر طنالااشيأ اوندبلا .! لزالا
 لاقرب م د قرسصت لاما لي لا + ىف فرص: متنا وكنوثلادك6 لاق ىا) 6 يبرد: تلا هب همن تجب
 انك الاخ سهلا نا ماعلا ىرتا هرتت ىأ يعل ءاعبسا عطنا نكلو لو بأ هللا
 اذاعي سا سأ أرفرط( يار رشا ل سداتو ه 20د رتتك دارسي إو ىمرارسالا سعت مع ترتسو سان ١ بول: نيعا ىلءتوكسلا عيب ءاتعد .كناك كسا ا
 اذان بويعلا اة سهنالمة رات ةمالع للاستا لاو لااا ادري رقاب اراس يعلا ىلء شو

 ناىلولاىلءذةرهابلا هناي ةراونأ كاردا ىلع ردوتتالا
 روك ذملا عسب الا سأر ىو ةطعتبماعلا أ قاري تح (ىعلا)# ٌةطقسزا ف كرم ددرك 7 2م رداهج دا دوبإن » ىوثثم اهراهطا نعى اعتينابةيرا



 ١ع

 نافرم_ةااوأس عدلا صرف طق لاو ةطقس نمةفكس:ءاهلعح سعشلا ىأر سهما اذكروا

 صرة سن ناكر خاللاهمءدحاولا ىذاموهرادم نءامهدحأ طغساذارم_ةلاوأس ملا

 طخ سأر ثم نم تةيسعلا دوو انيسع ةةدحا كابا رمق اوأ سعشلا

 ابحاسمتنكف د حولارس كارهط امو تورب هلا ةادبوتوكللا اجت ىذا ىبورلا
 للا الجوف قولو بدك ىانقالسا وترا ارملاث«ايننالاحاورأو ةكئاللل

 ءاقبلا كلل سصف بورغلا بيغ ىلا فوسللاو فو كلا نمتصلخو تارثكلا نم تيهذو

 9 ىعقوبنس ع ص رعبا طوب رم بهلالاتافريصةانافريصتم نركنو
 اىاةذشلا طرا( ىنعملا) مي رش موكحتءدركى ارح ه

 00 عج ىلاعت هللا نال بلغلا

 اوسمه ا ىم تادهاثلارخاذ
 5 بلس انيبعب كحق دوجومرصأا(ىنعملا)

 ةداهشلا لام هلةرض-م ةئدللا مولعأا قولا دكت هدأ هعم :ىاملاوهو ىتسشملا
 0 ومدنلا ةيرث برش ه>وررك اوك الار هسيلست ةءهلالا تادراولاىأ

 .دحولاو ةرثكلاو ركلاووصصلا دنع ىو انيخباردلا اذ هالاءاود ةقيالوتح
 رم نوبلاغلا مههتلا نزح ناالألاصبلغي 6 بابرالا برمولعر م ميلةو بارشا]نيع

 زنا « تساممك حوا تن وحراج لو
 ا حل

 .أنءراجنأو) هنولو هطرم
 اا ءامرملاعلا انهقوهءالاربن

 | نخاتتاذ فراج الا هذوفةنحلا ىف ةذملاراهنان إكس ةيرغلا ةرنالحر بت ل-هلارهنو ىشعلا
 نمتلةلاحلا هذهو دوققلا ذل مدعوة فواالا نلف. هلا:

 ااودريغىدصعتيال وحق زرلااهبرأ ظحالنف ههنسوهقلاسمأ ن ملبانتردنو انتو

 مودم



 ارخأ لانرغوؤياللجالاو ىلاهث هللاربغ هصحتالدارلاوهرمغ ءلعئالمونكم

 ديرتناكم لكى عملا] < تارحاسدا مر دنارعءومعه « تاو ررسعراد يهاوخا طر هإل
 مهرعسةرصسلا ىرعاكى أ نيوحا ادا يم قرصملاك اهي رن عسب رالارجالا هيف ىرننأ
 لمعااورعل ار اغا ىرتاينفلا قوءاشن امفيكسح ةجلارا ءنغاذا .نبأأ

 ىردتمد-ملاعلا بولمف ةيد محا ةقيقسلل لك الا ثراولا ةبنر هذهو. ,كعلاو
 ىونثم بولملا يف هؤارجاو هللاءاشي نأ الانؤ اشنامو ىلامت هللا لات هللاةئيشمبارفراالا

 رخو لد مكح رد تس © ناور مح ةمحو>ناوسعه
 نآ اديفيك ام انر سبوام ابرج جورلا ساو بلقلا مكح ىف ناندوجومنمةراج

 ير آبتعآى وس ةرد-هاودنرو ه رابرهز ءوستنردهاوخ رك »ب ىرثم كاراتعو
 تاوهشلاو ةيئام-لاتامرحلاوهو:. ا مسبناج امهفرسي بالا دارانا (ىنعلا)

 ثم ماذا ةغطلدسلا ىف تا ىو ىلع ,أبدعالا بنام اموفرسسدإراناو هسافتلا

 .٠ تقرت ىرسدهاوعرو» ىوشم ءاكدسجلادفثدسفاذاو هلكدسملا

 فرش نئيعلابىأ بهذ بلقلا دارا ناو (ىعلا) «تفرتآ ولم ىوس دهاوعترو

 « طارش ءلكىوسدهاو غرو إف ىوتم تايوبللا ثرملاموجب

 ءأضمالا نيب لرتسشم ردقلب نيئيعاا ىف رص 2
 ,«راجدس لد رماردا ضر و هزرا نوح يثت عتب قشسمما

 ذا لدك فرطرهإل ىو سمالاوقوذلاو مشلاوزمسبلااوعم-1!ىهو هرماو باقل
 نا عض ل علا فكيت ادرك )«ناثكنمادسح عب رهدورم وناشد
 | نملكبهذيبلغلا منار اشأ فرط لك (ىهلا) ةروك ذم اساوملاىلاعمجار عمجلاربهش
 ا 3 ل تسل ب الذم فةوتربغ نم هيلا ليذلا فار سهلا ساوالا

 املاك بلغلارمأ تخل اور هاظل ا ىف لحرئاوديلا م 0

 ديلا اذك مالسلا هيلع هميطتاك مال_او ةالساا لضم انينىلو هيلعىمومديف

 اوس اردايدهاو دو ىو. لقا ناعيطي لحرلاو

 3 افنان لالا ف لجرلابلةلإبلط نا(ىنعلا) :صْفنر



 معتز

 ا ىونث» ناس> الاوةع|طلاو لاكلاو :دانزلا بنامل برمتن ايصعلاو ىسمل اوصمنلا فرط

 !(ىعللا) م باتكوا دسب ولا عساسااب «تاسرداتسددهاوك لدول
 و .ا!ىتح [ىعب اسايو! القاع ناكتا تادابعلاو ةرخآلا باس -ىابا بلا ىف ديلا أت

 ىونثم بتكنت ديلا باقلا بلط ناو أب سحت اههناسايد_ءا!باقلا بل ناىأ اياتك
 ةرهاظلا ديلا (ىنلل يب تساءدئا شنب نوربارنتتوردوا «تساءهلامفا + تسرد تدإل

 |ديلاب تي ةبةرهاظلاديل اىأ ةبسنلل تناك ناو دوال ىنا ىف «ايلا تناكنا ةرمعدا

 ءاضءالابصتلةل ؟ر خلا باغلا مكسصح ىفةرهاظا ديلا ىأ بلغلا ىهوت اذذلل يول
 ةيفياذكو ةل 14 نوكس:ل هجراخ ةرهاظاا دي !ابصنندءلالخاد باهنأ ا دولا« سماوأ

 قوربدهاوع رك ه دو ,ب دهاوذع رك 9 ىواثم 4ةنات ساوملاو ح راوالا
 بالا باط ناوميحو دعلا ىلع ةرهاطلا !نوكن بلا !بلطنا (ىنعلا) دوس كرأب

 و درو +ردهسم) دهاو جرو ف ىوتشم هل الاوىذلا بينحلا ىلع ةرهاطظلاد!!نوكست

 بلط عم (دهاومي) طرشلاةاداركا فذخم ( رو) م وم٠د زاومجه د هاوخرو
 فاكلا مغب (ذيك) لك الاى (قدروخرد) ةدسوألا يف ةزمولاو ةفعاملا ىع ( د

 ناو ةَمعلم .اعطلل ديلا نوكست باغلا باط نالوا !) ةةراطملاو سوبهل!ةرعلاب ةمسراذلا

 0 ىرتشم (لاكرا# ةرطع درلا نوك-: بالا ب
 ماهقتساةاداةيسراةلا ملاكي (هج] ججتسلاتجي هةرطتاسو فرط « بيع ىا
 اى (هفرط) ساوملاوح راوسلل ايمن اشيا يدق (ناْبَس) عراشملعف (ديوكيم)
 ساو او حراوماوءاضعالل لوقبام باذأابدعأب (ىعلا) لاصتا ىنهع[تليو) بيع

 ؟رامو دءرب دعا:

 اداةيسرأا

 لسعلا بيع ملا بيسو بيع هلا هت اوأ نا ءيب دبع اموهلاصنا بع امةرهاظلا
 نكمل لك-شلا ىربودص ماس ةءطةرهاظلا ىف ناكولو ءتيذيك لرد نعزجاءو لهنا نم ناري
 | نمع عي راهم كه تساي نتامتسروهركملدإ# ىوم ىسملالاروثلل فر_طوه
 ددعو بلغل اناالاوهام (ىنعملا) ن رلا ميلا هتغب (راوء]مت اللا يملا مشن (رود) جتا
 فيك اهف فرصتو ا اسرا ض. ىأ س مننا ساوأسا نر لتة ناب مالساا هيلع ناهل روم
 جرافنا نم(ىعلا] يوارومأ«نوردراىس- مب« وادوسنمتوربزا يهيج عبط ىوثث» ءاش
 ساوحو همركسحمو باقئارو بم سأل او قوذلاو مااورمعبلاو عملا ىهو سيخ ساوح
 اولاةوهلاو ةفرعس:!!ةوفلاو لب !ةوما | ىهر ثدي !لدخاد نم سيخ

 دك 1و رك همادلا- داس هدو ىملةهيطءىأ باغاارومأم أل
 | سأرلا هو: اذعاىأ مادنأ ةعبسأب

 لاو
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 فرصنب'ده نم بحع ا ركعو ضاةوربمأ هتكسام فو بلا ١ مكح ىتدبلا فنأك املك |
 ديوءتكملسو اذه. هللا كلر نانمسةئمربغ تكف هتم د1 اهلكرضحتو ةلظل ىف ذاع

 ةلادعلاب تْعَستاو ةعد ماو ةلبحلا نم تن دب ةكلمم فك حو رشاطاس باغود شره
 .نيب ىئااثل-هنا ودع ىدعأ لاق مالسلا ب اع هان سفالاو او كوول نمرذحاف
 ىداش عرشاذءاو معي و ىبعب ىوهلا نان ىوهلاو مك اي' لاقماللا هيلع هنا سا. عا نع

 (ىنعلا) 0 قم الد فاش وج در ووش لوغو ب
 ةمئاسمتلا وفا تبر امم ىلع اعيسا برشا "نافل ةموكسا او مكسحلا .1 قف ل11 بلغاي
 اهفدضاىأ ةنامورلاةكادملا ناكر نع مهر سسظ ف دال ةيلملا تا اوهثلانيطاي_ثو
 دات فوتسدزاعاغ ه ويرزىئابكرب تكلمزردرك ظكوذم تاضاررلاوثادارعلاب
 ةعدن اولي نماثي ريةينامسملا !ةكملم !ءهىف تنأ تاكا (ىنهلا) وبدتس

 سغنلاىهو تب رافع ذاع أبالبلل امام ةئادصلاو لا علا افصتمو

 « مسح ترجو وك تأ ودوإ يكب ماع نازا دمياط ىمىولا بحو ناليبشلاو
 ةرخآلا ماعو اند |ملاع نامل اهإإ نوكيف مه دنعر مكنو كلما رلاعلا كس« الاذدع

 «اياوالاو“ادئالك ويف اوهحونل لا علادكسف هاناعر ىف تادعا1 كله ->ل

 دمار عامود تسدزروط ىم اموكورعآلاو اين دفا لاع لراس كموكح كك ايف
 اهلا الدين متي رغما هنأ ناؤ(ئعللا) ) « درت دش تون هادا
 راو تاطيشا تطأ ىأثلنتامو

 اًرسحاب كاذد عب ىنعلا تي اضل ةيتاركأ داع !كزادس ودي
 0 0 0 ىم دانتلامويرلا ايجاووابوتحم مكياعدابءانراص

 ركي لو ابيك ناكمنا ىله ءالعلا
 2 فلا نمدس اولد عوهو ةكللاو



 معمل

 هفنعأ: ةئاحا مهوتتر حئابشلا ل عفن تنأ لاقل طاب مهواذه 4 لاقت امسمستينينأ هروصتأ
 ةمكحلات وأ تامةلا كل ىوط هللة ,تاكوهروُصح ىف عا دكئاكمف مالسلا هيلعدواددلقو
 ةنونأ ناتسيىلا4كيلا م عم هثعب هديسنا ةمركع نعىو ر لبلاك نع تارسسو
 7 5 ولا !ذ نا هالول ل اف نامشلا ىلع ءاك أ اولاحأ و اواجورفثلا اواك أذ

 ىمانالوموان ديس افا نامل لمحو را نومي اولعف امام مهاناو نمسا

 نامةلناك (نعلا) مرار“ ساد تاببرد ٠ نيني رخ ةجاوغ شيب تامل
 ارامالغواداتسرفى ف م ةروصالرابتعا ال هنا نتا ذه قواريفح هكيلامم نيهالوم »اد

 ةوكافونأ,ىتح مركسلل الغ ىلول ال سرأ (ىندملا) م غارفرعشدياءويمق ان « عاسإ
 |تروصءريتفاعبرب « ليةطنوح كمالغردتاممادوإ» ىم لابا !غارفو قولا ل>ال
 مهل عمات مه دثع هنردقال ىيغطلا ثم مهب ىأنالغلا ف ناوثل ناك( (ىنعلا) 01 لياومع»

 ولو ةرو مالالا نور اتنب الره الخلا رهأ نال ىنامل اب هولمت هنكل ةروصلار كه م ليالاكتاك هنا بد #

 هن ينم مرارا هيفةاجانماو في رش جار عمل بالا نكل ليلك ةروساا ناك
 نط ايلا فودو -ارهاظا | ىف ناكهناكرون«ة ايليا ءامر مج هنملط ىف همفالا بك اوكملاب ءاهسلا
 ةصقلا هتمكحر هاو زموحن ن٠ مهارمخ الو كتر دب مر هاظنا ل هالرم الس هدو رخفولأ

 ذرلغلا ىمع(بيج) ع ارععط بيؤزاد هدو ىو هارعج ىأ
 يذلا عمالا موميهو هيلع نما ,-اولك | ةعومم امك [ذلان اغا ا«الؤم (ىندملا) مومسملاو
 1 « نادزوخت امم دهن: ارهءاوخإل ىو ةنابلتا بسوه

 ىلءرا .ىلوملانامشلا هلك أرمثلا كاذإ الو اولات(ىنعملا] ب تار |
 تاداشكيشا«>اوذ باردو بدسزا نامل درك صعب“ -- ظىر ةروشحالاليقثو

 'ءالومسظ غبي -نعنامغل صقل (ينعملا

 : زاروق لاخلا عمدبملا.علاىوملادحلاو مسحت
 هالرانامقالات (ىنعلا) وظن م دخ ان نئاخةدنب و ادع سيياديسناهفل تنك:
 ةاشولا لومي ىفذخاؤ الذ الوبفمنئاهللا دبعا |نوكيالانيرهم ىديساب بدالا عاؤنالا بعام
 نوخما (ىنلا) ع مح ازاو.هردتابرس# م. قىاارام ةبج نك اضم ىو. نكءاو
 تارا دعب ىونثم رمثلا لك أن ءلعتل مهلاءاملان .ءاطعلا ىف تأ انعبشأ رك اوانتلبج
 انبهذأ مهلا املا كلاذ برمثدس (ىنءلا) «ناود هدايبام ةزاوسو ه تارفارت#ارام
 » 2رادز دبور كس باكا لي ىوشم ةاشم نراك ارع رسأودعأ تنأ "ارا
 فذاك م اصارظناو لمعلا نا كاذب (ىنءلا) اررارسالا 2 ىاهعتم

 ارامالغ رح و ميج بارا هحاو- قا تشك وف ىونثم دبعلا هرهشأامروظي فيكرارسالا

 ةنيزرهظتال

 هدروجو



 محلا هانا الاذاو رثوهالغليجلاءاملامقاسلوااراس( علل عري زنا ة دوو
 (نلا) قو ضرما دي دع مام هنأش دار ىنازا دعا ىو هلم مهذو نن
 عمت ىد نيدل ا طاسولاعو نيلز .[ لغسأرغنلا ءالؤمنودعيىراملا قرههذأ كاذدعب

 هوم نا ثازدرو تاو ناثباهدانقارد فإط ىو مهموفلح قءويزوءواكأ م
 توج 9 ىم اهحرخ اىأرا اال مهن اب مولا أو بعتلاوكانعلا نم "ىلا اوعتو (ىنلا)
 2 . ىلا دامت نأ ملا) « فاس[ شنوردزادءارع ةوردزا دءارم « فانز دماردار نامل
 قفانملا نم قداس |نانءاو رامتالا !نعايلاغ ايف اسهفوج نم*ال!قأ تدعم لغسأو هترس
 ةيناوبحلا عورلا ىهو ىنافالا لمعلا كيل ا م ىقامضالا حورئادمب ىرتشا هللانا كاذو

 ولك أي ىفانالادوجولا ىراصت ىف مهلسيرأو ةيناه ملا ىوقلاوةناا:!اوةرهاظنا ساوم او
 ادغاهبنونأي و ل امفالا هك اوفو لامعالاتارمذعي رشلاراوتأ مدي دمحلاة ب رطلا دس
 ىذا لمعلا ليشمل ساوحلاو ىومت|ناطغ عت عاطملا مالا اذه ,دسيفل الملا ىذ روضملا

 اولد أف اهنانرخ ضو ايندهلا ةبح اولا ةرامالا سمثثلا مومسهل ءتعاولفا انامماوه
 مهنأ' اونظولاو ل او باسم ا نءنيلفاغنم مه ديساورضحا-افءارلا موقلح ىف مهلامحأ
 هيئاعالف ةصقلا هذه نمربخ سيل ىذفا لئعلإ الو انئاو دنس أف قافنلاو بنكملابنو لمع

 تا فب سال اعلا مابك وق نم) ثعبلا 0 تال
 غمورلا ىلا عتهللا لاتهرووط نووتشت الن ءاكمأ مكمن لذا بالج
 اودس نوح ل ىونش نوب كياولك اب مهلجر أد هشنو مهيديأ انماكتو

 ءايشالا لجأ راتسالا ةنج 0 هام اوال 0
 ذفمادةسرب+ ( راتناىف دفاموه نك ) دمعة روف ىلاعت هللا لاق مهل ةحاضةتامج تلا
 مهنيراصمى أ (مهفاعمأ عطقق)ةرارملا دي دثىأ (اهحءاماوةسو)يعنلا اذه فوه نما أ
 اك لا باب رأل ثم أ ىربحتحلا ندلا مهن لاق نيل الح ىمهتنا مهيايدأ نم تحف
 ص اكبنارمملا يع نما.هءاماوةسوء اذا اان مهدول خو ءاقشلا بامصأ لثكعهركذ



 تنك اجب لمعت لو حتاصنلاهل_هتعمسانا اذهأيةنائرفلا !نم مهءاممأ عاتذ نالذملا
 اذه دما نازارأ و ىوثم لاقاذولوأولثن .ءازحو ىلا هت هللا لاق باها !ىئثالا
 نيفاكلا باذع تنأ بسلا لاذ نمرانلا (ىنلا) «تاضما دّماراناررخجك هب تارفأك.

 مدع طرق نمةو دس أوأ :راط ا كح ىف ىلاعت هللا لاقراتلانوكي
 ىوتم نائيالاراصتا ”أوتاسعالاتاناسن نم ,«م-مبول وان اساوالاو“

 قمىلا ىمىلا(ىنعلا) 0
 نكنم ةيدسرقل ان افنأ نااناعف ملا لب 8

 سنا ةمدز-اررخرس رم و لرتئارذب ىورأذ اردبرتإ نال ىرش نال .واالع
 ٍتاكلائسراحلاسأ أر ئالامسانمهنالاصيبايالع تدجو ةيجبقلا حا ارملا قورع(ىنعملا)

 ا ىمرانلارومع انو.ثالمهلاقور اهلا سأريق الا
 تانيبللا نب رلوف (ىملا] هب تسنبابو تفج تشيز مهار زا

 2 هيت الوهل سنحو جو دم مي.قلا عم |
 اشبأهطكشاشأ هون كو بهذاه بلطا جوز لك تناك (يعملا) هي« ون وا تافصو
 نارلعاو له أ نيد ناو هلكشر لكس نول ماو لاذفأو هامعأ لبعا ىعب هتافصراذصتم
 قلخو ةئجلا هلل قل درو اذ هاو نيفرامأت شر اهلا ئاف لاو نيرؤ زلل ثاماطلاو تاسدرتلا
 255 ىم بيطلاالا ل 1 للا نادروو وه أهل ناو رانلا هللا اخر الهأ اها

 نك ارو باطتتنكن تا(ىنملا) ةروداببت إو غو رود هو درو دعنم ىهأو
 هقلاكلامتفا مدعو ل ةنلرظأا ىلاعت هللا نم دعبل! بلطت تاكناو روثالاده دسم

 نص نرى هو ىهرر وو ىجدرأ طلابي بلاو ركنا كارلعاو ريخاأ هرب سباب |
 صالغلااهفي رط بل طن تثكناو (ىنعملا) و برت او دصمأو ثسودزا س اسرع هب برخ 6س
 دصءاومعطأ و بوبحلا نعي 0
 قداساار_ه>لاق 0

3 
 نيهرسسرهطو هابآلاو لزالازو

 هزئاث ابوههاو دفان نقدا هلا نبةش اعلا نيذراعلا نيا <را !اماماوع اينالامتاشر اسف خني نادل
 مالا اوفا :دطالا ىرةلابد يحونلا اومزالو ةسيعسطلا ىوقلااوه.طتالو هعرمشو
 كش ةئيطالا .رازنمىلااوبرتا داو بلاغلا بارت ىءاو دصعاوباهتاةبعك اوهجوتو



 ديزاست هيغل
 هللا لص لولا باوح ىفديز ةسفةيفبناس اذه

 ل مهانأش نمر نرختال بكسر بعل ران --أ نرخخ بيعلل مان ةقملانلا تنأ امل دربطاردك ه اربيعدمآ ع شاف نوج ى
 ارز زهد نيإ وهال دنج دما قح بولطم بيغ ىم تاموتكلل اراهملاو ةيديفل اراتسالا
 براشلا ىنعمب (اردزإ) :ةطاشلاه«داراولبظلا اذه (لهدنبا) تنولا (هاك) مكه ارادقلا نم لاو (دنج) رتسلا نع ينك ةمملان غلا عن (بيغ) مءاردنب ريذأب
 تلميع حلا ولطم برغلا أ نامز مك ( ىنصملا) قي رطلاوهو (هار) طاب رلا انه هيدارأر كم اوهو ةبللا ىلع عقبامج رساارويس نم بيلا ةب رماا(دنب رب) مالعف (تارب)
 اهنا 9 .ااراتىلا.ه: هنالسانلا بويع*أةخابه .للالا ةدارالا
 كم تسلا !ناطنلا الرتا أب رطلا طب رار يطا براشلا ذه تهذا
 ةلملا ىف .هبرورس هدوخرأ د, ابكر ف“ هن رو “تن اةع شكردنا ملل
 عمملاو سرغلا نانمأار ىرهوا لات( تأذك) باطلا (|شكرد) بهذنالى نعم (تارم)
 ةءرسلاو لم اب مالكس رفا .هذئال(ى!1) قطاّىش“ ( نادني ) فوأ ىعمب :ه(ه) ةئمالا
 ىم ىلوأ ءداغتعاو هن نم هرو زك دحأ لكوتلو عسل ءان_طبضا ىأ انه بها و
 ىلا مثلا (ينعلا] ب وردنا دركس مهتدابعني ز م وانا ديمون هكدهاومن ىمه قال
 هيرفنماو أرب ىأةدابعل هذه نه اهجواررو دينا هنحر نم نيمدر رجلا ف نيلمزملا بلط»

 يردك ضار ر» ىرو ردنج » ىو هتاعاطا
 اوزع أو مكل امجأ هتلاو هلغ أ لاقمالسلا هياءهنا سنان ىور هنبدوب ءقحاو دول هناعاط باكر نوعرس) موي مك هاون بحار هنا نو دسبعي ىأءاجرلاب نيريشنؤوكي اضبأ (ىددحملا)
 نان ىومل !لهأ ىل درلاب لعلا ملء:ا* اعلا دثع رو شملاب لاق مال الازم: فيكو اولاتمالسالا
 اريغ هيدارأو مجاعة رشاو سأ الاو نا نيلملا :دابع لذ هللا هو هيدارأو مسجل در نم
 ىفق تلا الاف همعب روي قرم انها لو براي ليقف تةلخ ذنم ةكمله أ :دابع هلف هللاهحو
 |رمخ ىو «هجوىلءراشلا هللا مرح دقف دري لوأ هللا هجر .و«دارأو مالسالازعأ نمثاهسغن ىلع



 قالا ئالاو بو غرس ملفا باطو ناسا رس

 |رفغا بر ةوشبمالسلا هيلع هئاعدكمهل ءؤاعدو ىذألا عاؤبأ سانلانءىلهمتلاةيدمجملا

 ا لاق براي لاقاذادبعل نال مهطنقبالثأ ف راعلا ىلءوح ودم نولعبال منان ىجوقل

 اذهاو ايندلا ف نيعأ ارئاك ناكنا الاوايندلا :داعس لانا .:هؤمناكت ا ىدبع لسا 4

 .« ةمهردبات تحرق دهاوخ

 اذهلوءاجرلاوعفر 0
 بلطي (ىلا) يك ريو دتشا فوخواجراب هريداوريمره 5 دهاوخ ىمه نحو ىو:ث.لان

 هنعاط حلا صلارتفي الة ىلاعت هت اجرلاو فول نابرعس أو ريمأ لكن وكيت ا اه

 لاقال دعت فيك تول ق ايس ناكن ملأ حو نبا ىلىنلاو ىساعلا طئقيالوا

 ءاطعأ الا نطوملا' ذه ىف دبع بلخىفاعقكأإ#لايؤوف رت حر وحر أوو

 قعاوعسااذ_واورخالابامه. اسمال را ىععامل لاب ربعو فاض ام هثعتآو تاير

 نط فوق ارهط ذاق ظعمت خال كلا ءاراقر هت سوح نال كلاغ ىلا هن ةوقرمسفت
 نيلاح نيب نموملا فصوناكن برغل وولي لاحول او شاافوملا لامنالءاجرلا

 لوم سو هيلع هللا ىلس لو سرلاو هبدحأ + نم .

 |رسكمدعرلوالانابو نمباهحنبملاعلا ولخمو ليل ناب 'لساولا دي زا

 أ«درورم دريت سان «ةوب« درب رد فوخواجرنا »ف ىوشم لاثا ذهاواجرلاو فما سات

 مارأو هيرتي تسلا ذه فعن ىتحرتسلافءامرلاوفوملا اذه نركينأ قئاللا(ىنعلا
 جور دسار ءابروفوعوك دربك ديردتوج) اقوشم ءاجراو ولا

 4 علا فاكلا مشب وك تار اجرلاو فوم انيأرتسلا قزمتال(ىنللا)
 : اا نالالملا ىل_*بيغاارفوركر وذل

 | نيب فقوللا فس استلاو تاف نافعئارمدلا تاطبل قاما ترهظول وذ ىلع"اجرالو فرخ
 | ريف ئهز ةتانل ان ايم اوءايشالا >-تيفلادارلا با بيف ةرخآلاو اجرلاو قوما

 تاعءاطغلا فكك خلا ف اشكلا لبةرمغال فان اي: لا ىفءاجرلاو فون نكاةرخآلا

 نبق مولا نكلعرشلارطو ءارقشالا ليو ادع نمأوةو عراف تلم وذششملا

 8 كو يالبى دروج بلوط ىون ءال'ءتاحل اهلا لاسعالا ىلا ليج لولا



 وم ةيناعور رلاءاوقروبطو شوحور وو ةين اهسملا ءاوقنيط ايشىلا ارطاننانئمل الا
 نع ةلذغلا باح اوعنرا مهل لوقيف بيصتالوا نه ن.هلةصحالوريغو هيهاوشب ةيهتن
 دا لكؤيلاتمالا نعله دونم اذه نااولاتدعبلاران ىف اوغيتالثل مكرئاسب

 3 ناي دار اال الو يالا طال بع شاطر

 'زاىرت نباه تساهديشوبناك تهاكن مهول ىونشم لاقاذهلو نيبلا هثع
 .1ملا لجال بلطلاو رخل !!ذهوروتسم تقولا اذ مهولا ( ىلا هن ثسسأ
 0 .ةلاةلبقلا لهج اذا كل[! ١ذككرتلا لطب !اهآراذان ل ىف ىرهتلا لذ اهتوح لوجاذا

 ايتخاَت 00

 بئافلارغانلاهءابوت هردص ىف ”وبئاغلا لايخ تاك هالإ ا

 ارنامتشالبج و ملسولا لب لام نال لا ةلسخو هلو لايخ تمم ده

 نابف) نروئلاعابعل 20 0 7

 ءامتالووشفالب (تسيند لس ف] ةلطج ات والا (بمن ) (مه) راطملالب
 اي أراطما الب ءاسعدلا تناكنا هلوفادرو شحلاو لاي مره بيغلا ناك امل (ىنعلا)

 ين ونال نوبل اهنا! ىدتةمنكلل ءامنالو وكنالوتابئالب ةلطملاضرالا
 .هراطالاو 1

 0 مسي تار م
 نيتعاتلا فورملا(لاز ةرقبلاةروسىفىلاعت هللا لاق يقيد تلا ىل و ئالسب

 لاتصخيوك ىلاعت لوب لزناسل لبرج :
 لاق (ص) لات تهلع لان (ع) )اق ثاعلاة(ىزرلاقف تل علا( م) لاق .ع لا 0

 فورم رولاو تاماكلا دعب كزتأ ىلا هلو لعأ ملا تاع مالا هءلع لو رمد لاقت ثلع

 ةدودعلا تاكلي رمصال نا مالك ثا بأ نو ىو صو لا وملا لم. ةبكرملاو ةءطقملا
 فور فال ةرسغمتاماكأ! فىفا«أ! الت املكلا ءءلعل دنامىلء لد: فورحلاناوأ



 | هنع رخؤلا ملاوتساا هو .نام ,
 أ ديحونلا لع قانبلا كلذ مكشم تادخأ مكبربتسلا دهعف ءانعم مكب ربو رخالا فرحا
 ٍباغبيغن اييغبيغلاّناو بيغلاب نونموبن ذلا هيلع لدي ىريغل اهفلرشالوتلا ةيدويعلاو

 عورلاب 8 ذام ناكهنان حاورالا ماع مع با 5
 تي ىذلا بيغلاامأو ماج الا ملط نم تاسوسحما ىلا سا اول ايتيرظتو بلاغلابتغامتذا

 مكس وفواوجولا؛لثع اقادودوول نم تييغدقةمو ةريشحوهو بيغلا بوقف

 ا
 ة دري هتناروشبهناعا ناك مىأ «بلق ةديرعراب اجلا د

 1 تناك امزجاورإلاولاه هسا تناك مبلل ادها شوف
 تيننام قالا فاطلاتامفن نم مشتني داهروس وتب ووهت تناك مباطلا نم عبس و
 بنك ئاوأ لاق باخ ىف بيغ 2 نبا بن كتح» الغ

 اوتكما لهاللرغ و
 دحأوأ سيقام كين ؟وعا لوقو امرالالءس قرار رامملاو جورااو»و
 ةكرابلا ع اف سدمتا رئاظ ءودو نيالا ىداولاَئأ ما نمىدونأ» ا ألن ىدهرانلا ىلع

 | عرماخب دبا ا انقطع بوحارب تانئكلاج ادق أرتاغطاللا سؤكا
 ربل طاسنالا البو بويحلا
 حل ادحأ بيك لمرم ابيع يبقا لاعءأرلعتا أ ةزعلا تاقد رن 7
 ىتينانا لش عمدأب نموت ناو ام ناو ىتبدسح أ دوج قيطت نا كلت دج
 ىلع كشنانأ .رارقتسسا عمفارتفو-. اكسر غتما نان ل جلا ىلارظنا يش ئانارمتسيال



 0 لا رح سس هس سس نقل
 الفاء سدوجولا نع بلا ىسومرخ واكد هئينانا لبج لعج لبسللهير ىلجت انظف ءلدوجو ناكم
 1 باح مىفا هاش ةينانالا دوج و بارشركس نع قانأ
 ملا لأ انأو كيلا تنتلاقو هني وه ىمهىتلا ةيناشلا ةينرملاىهو ةيناثالا
 : ١ !ذلمبنامالاهّللاالا بيغلا لعبالببغ

 او ىهتا هنااا دادزاهش وبيغ تدادزا اناكو
 قرخا ان(ىنلا] «روظت قى رن له مركب در+ « روم دارنا مئات توجالل كم
 ىذللا) نيئ دحلان افس نع هزنت ( كراسبن) روطف ايف ىرترهلوفأ فيك ر هاظلا ىف ءامعسلا
 ايندلا ىف (ثولاقلخ ىذلاريدفْيشلك ىلعودو) ةردفلاوناطلسلا ,ثملا) هفرسصت مدس
 ترملاو ساسحالا هيام هوت احلا اهل ضرعت ةفطنلاة ابن لا ىف امهوأ ةرخآلا ىف (ةايححلاو)
 أر ةايللا ف عربّدصل (مولببل) ريدغتلا ىنعجىاشاا ىلع لل اوتالوت اهمدعر أ اهدش
 هسيلع باث نمل (روشغلا) ةاسع نممهماقتناىف (زيزغلاوهو) تنعوملا (العنسحأ

 ءاعنلا ف هدعأ (ىصبااعجران) بسانتمد هو نيابث (تواشتنم) نمريغلالو نول (ىحرلا قا يعرم) ةساعربسف نم ض قون اهضع (اتابطتاوعم عبس قا ذلا)

 (بلقن) ةكدسةل ( تنكر سبلاعجما غ) قولو دس (رواخ نإ اهف (ىناه)
 للخةب ور ص عطمنم ( ريسحوهو) لل لارداهمالأل اذ (1 ارم

 رك ذو ءاشنإلاو«انفالاوداحالاو عادبالال عر دغترتكل نيدلا مخ لاقو
 مك ايحأفاتاومأ نك لوب هنال ابيب رع تولي مور طم مخ ةردقلا نال ءابل

 متنكو ةمايقلموبمك اي أذن زرملا ف قرم تنكو ناسالا روني مك ايحأف بلاسعلا ىف قو» يخنكو حورلانغش مك ابحأذ فوم كن اهمأ دول ف ماكر مهاب وك ايحاف يهاب غنك ىنعي
 |وهو هتدهاشع مك ايحأفبرلا« يووم ةركذلا قوم
 ةاذاحم باقل ةماقاو بلغلا لبأ همأ ىل.ه بلاغ
 : .- وتلاملاع ؤبرلا هو

 أعجرامتقرخلاو عد هلاو شل نماناصةن«ةاخ ف ىرثز هريتعاووظنل اررك هوغبالىعأ
 ةيعدملا نو هاوةرفاكلا كلاوقو لضملا كامع لوب مش ةوكل هو هك-ام ىف نيثركرمصبلا

 ةرخآلارارسأ ترهطاذاىمب ىهتا هأنب 5
 نايعلادع ةمايقلا مويلاوحأو راتلاو ةئملا نما لاب فيكن قوما نمل

 ٠ ةرتسكىرختملط نيردانإل ىوثم رارالاروبق رارخالارودس مهلوغبل مب ن
5 



 (بهر)

 أ دح ؟لكواير حت !دلا هذه ةملهف قلحلا ظسب ىتح (ىدملا) يذيرراك ىن اور ومار

 قداسلازيفي و بيغلاعنامالا ىلا طولسيل هورحت ىذغا بناجاولبعتسي و اوناب نأب بنام أب
 افرك د2 سكفمو دال ىوم هلمومدافتعابىزاحوق فانا! نمنموملاو رفاكلا نم
 سللاالئم ةمركعملاعفألاولاوحالا نوكتانامز (ىعما) مياسهراديدر وادزدار هتك
 تلبفأو ايندلا تلواذا كالهلار بلصلا تالغىلا ىغاشلا بتانوأ بستهلاو ةئعلابقأي
 ةرخآلا قنوكي ايندلاققحرش ادح اذخأ نا ينعي لاممالاو لاوحالا تكعناةرخآلا

 (ىنعلا) « قدمدبادوخأ مس مع لاعوناطلس سددك ان ىو هولغم بولغم

 .تاطسو لالبك مهديبم ديبع نونأي ةدمدعب ةمهلا نيلاغنيملال-ا نمريثكايندلا ىف ىت>
 هشبل ىوتدم ادايسأ ادغسوتأبساو:دصولو درا اوعبتقرافكلادبعاؤاكب يهمو

 ةمداتا ”ةدوبعلا(ىنلا) يي شوخ دابعتاردكا
 دايعتسالافبيغلا ظفحا ذه 0

 ظذح ٠ شكو بوخدم؟'

 اامعثهث*اباوالاو ءاينالاةعاطو ةءدخكروضأسا ىفةءدحلا نمهكلم دنع نكمأ
 ريمأ باطلا نير نع ىورلا تدل ىف ليزينج أسال سو هيلع هللا لس لوشرلا رس

 .تقناف لاري هنافءارث نكت ناو ءارثثل كلل قمع إناس الا لاق نأ ->الااسن
 قةكستاللا ميس نمفطلأ دجال ىقةيذوبعلا ىبغلا تاءالابةي ريشنلا باج ناك م
 لاجولالطداده:سالانا-او سدْما طن توريد اسمو توكسحاللا عماوس

 ةدايعلايف فطملأ مهب راوحانو مههوحو عامر[: 1لءملا ىف نورصغل اذكو توهاللا

 الث ءهللا دنع لبقأ بيغلا دعد ىف ناكنم اج انم ناله اوعارإلاذادوهكلابابرأ نما
 ىذاانبأ(ىنعلا) ورمرشوادوتديغر»ك ان © واشييدي وكلا حدم كوك وف ىع
 ناطاسلا حد ذلا ىأ هجولا ىتسم هتدبغ فوه نوكيوثح هروشح ىفناطا لاح دهلو هب
 لاّسو اهلدادعال تتارعفوأناو ةمدخا هيعاربو هئع هيايغف هثم ىهتس ىذا ن«نردأ
 ظفاس (ىعلار «تةطاسةباسو ناطا -زارود ا مراتك رك ىراد«ءلنإل ىمرخك

 سارإلل ىم روختلاف نماقىأ هلل سون الل لا نمديعب وهةكلمملا فرط نمل
 اودعلنمعلقلا ظذحت(ىعلا) تارك لاعد ورم هملق « نانعتدزاارهعاتدراد
 2 ًاهرغترانةردءدرا باعوا ىو هلد>الىذلالاملاب ةعاقاا عميس الوابلا لضوتنالثا

 ءانولا ظمدرو غلا فارطأ ىف ناطل لا نع باف (ينملا) جانودراد هكترارشا وعمه

 ذك حورلاو باغ! | هتمدخ ىلع مدةيتاطا لاروض> ىف ىذلاناكىأرضاحلا كاذرمم

 هواه شب ب ىع نكل حورلاو باةل ايتعالا ءظةاهعناطل لا مدع ةعلقلا ظفاحم

 ل وتم له 8



 مهمل 1

 لدار وسع اذرك .ةءلغلا ظنام (ىنعلا] م ناشف ناجو ةرضاح تء دع هكو ناركي د زا دون
 يا < مهنيا ارمخا !نمناطل ا ادنع
 وهىذلا اذكول_هذلا اسهل تاوهثنا لاومأب اهعيتإلو ثقدصو بالا ةعلق تظفحاذا

 نسحأ سفن لك هلايخ ةظحال عم هئهباغا دب رطلا بايرأ نم اوضح تف
 نمآن من أما ىف بهعالهثع هللا ىةردوعسم نبا لاقان اما باغ ارْغَت روض ىف ىذلا نعأ

 يشم ثراء رفود نمنع بلال تازمتلانءدهاثانماللاءباعهروشحأأ
 و رآك ظطح هر دين ثابغا سلب ١» » ىم هده ن مناسبا نما .ارابتعا دشسأ تاما تازمتمملا نع
 ةرذف_هنزادعمةءاطااوةمدحلا ظفشلا (ىسعلا) ) 6 زازهدصتا) ىرئار شاه
 لاوحأن م تاعال :ضحفولأ ةثامروضملا ف :_ءاطلاو مدخلا ظف نءندحأ ةسييغلاب
 ناطي_كلاو سفنا!ءالبتسا نمن دبل اةعلت ل ةعلاو حورلاب ظفاف بيغلاب نوثمإ ,نيذلا
 قوتك ناكاو عاملا م لوغب”ايوالاناطا الءألابرلالوبقم نكت قملاو
 تراسنآلا نامالاوةعاطا !(ىعملا) يدش نايءردأ لرمدعب ٠ دشدو#
 لبق شي وشناا نم ةعرتسم حورلاو لذا :ءالزإ يف سارح اوءاضعالا اناعربتال ةدو#

 عواطر هر (كن اير تانآض أ + أي موب)ماعنالا وق ىلا [ومآ 1 هللادئعراس سأي
 2 .ةنمتنمكن ,؟:لاهناعاًاغنعت 0 سم سهلا
 ”الىأةعاش م ركل اسغن 0 00 سفئةنس

 كذا طرأت ل اسماقاو بيقلا ناكألا (ينعلا) «بضولع
 اىخأإب (ىنعلا) متدرلعدتت ادبرادخ دوغ « نممزاراداو تسدرتابىاؤط ىوشم
 :قوذف ”ىدلالا للا هيردقي لاعت هللار وظي رارسالا ف كن« غ غرفاومالكلا نم كدب رخأ
 لا لسو هيلع هللا ىلسىبثل انا .وهللاءركىلءنعىورال لاشلاو لهل !نىلوأل املا
 اذان.دابعن م هاشب نمبلقىف هذذني هللا كح نم مكحدحو هللارارسأ نمرس ن طابا الع
 ل ىدوهثلاناميالا ىلا ىعسرلا ناميالا نم زرا هللا فراعلا ىلع ضشكتا

 سهلا هو نوكيف (ىعلا) ميكا دهاتلا مال أئشوأ . 7
 ىلا اعلا ةداهش نم ملغم هلا ةداهش نان لالادهاشلا نلت اذا نم ئ د ”ىأادهاش سم

 امو





 نقلا

 "وفي رشورؤنأو قارؤبو لك-أو لماكو هارد ادووالاك : دم ىلءْ لسع ردياماو

 مهي اينأو مهو اءلوأو مهءاوخو مسهونمرثمو مءاعكل انك عاؤنأ هنا_الادا

 * عبرا تاللرو ههحازإ» ىم هباورمأ ام نوُمانهتهازئناسل» نوع مهاسرو

 ةهحأ نم عامشلا كاذشل«لكبتا مولع (ىنعلا) يعاعتتا ار كلءره بئارمرب

بس ةكسعأ الا ىله ىسهلالا ضيفا ىندعب عانروأ ثالثروثلا
 ثواةتم مهدا 

 (ضرالاوتاوعءارطان) ه-فتهتادج (سدحلا) رمل ىف هللا لاق مهتتح

نعبارلاو ٍإاذلاو نيديلا ةرم امن الن اح ان حانملا ىف
 ا

 نام انو مهداسجأ امم نوفاب نام ان همك يوت تسصئاللا !نم انس نا ىور نارمطال

 يرو ىل امتدللا نمءايح مه وو ىلع اي مل ا:+و هلا ماوأ نمرمأ ىف امن وربظر

 عانج ف اارشع انثا 4 ليفارسا نا ىورو حانحدباَمَس هوب سجل سوءيلع هللا لوسرلا
 ةضحأ (ىنملا) «تابنردلا ناتحستر فض ك6 تانآنا لومع ىاهر وصعشل ىم

 مهم لاك او لءاكو هيغق مخءاربثكب اقرف مهيب ناغن عة نج
 انوع مهو ةدحولا كيف ىلادي-وتلا حانوع مومو تاغصل امس ىلاةفرعملا حاتحت رمطي نم

نب رهسا» ىونشم لاسولا ىدوةبانىلا فشلا حانحيمهموةدهاشملاوسنالاىلا يملا
 

 رمش لكني رغذاذه ىلعف (ىعملا] جيدوب رس دستم دئاق من « ديول ينردرسا ره

 ةحراةكئالم تاحلاسا!لا الذ ثنوكي ىذلا كلا كلاذنوكي يمل او نسما ىف

 أرونب هرملاءضاغتساام دها ب ةفالحلا اسوولءيكتااوباذعاا ةكئالمةئيسل لامع اللو

 عتارارتسخا « تااننرارروخ كدوح شع امشحإل ىونثم شمعاهادعامو تايذملا
 ىتحاععم بكركلا اهلر اس سمتلا قيطتالااال شمجألا نيعو(ىنعملا) يتناب هرادغ

 دشرل 4 لزنت ةريصبا فيعشت ضرالا عباصم هانلعلا ىرذ له لاما ذهو ىيرطلا دع

 ف نيد وعش نوكمو ملاسعاا

5 
 موضلاكن اص رسزهظب اذس+ وهداشر ارو ةطساونوب رطلا

 نياارديزرم سو هرلع هللا _هريمغب تفك طرا
 ديزل سو «لم هللا فس ىنلا لوةناس فاذ»



 م

 قفاووةعب ردلا ة امم ظذحاو هتروطأ امم ريما برغلاو قوهالل رسما! اذه لقتال
 «موحرا ر نأ يشوعع اتاودار « مرعى اس كريم 00

 وب رطلا لالا او مودع ناصح ل علا لدنلا لاق (ينملا)
 مجان موهلاكىفاصصأ في رششلا يا

 ايو 0 ىوم ماوجر نم ابك اكمع واسم 9
 نيعلاثل:د- أ لكل ناكول (ىنعلا) يرون حرج بات ةازتفركوك و روز محلا ىدب
 الباروش دمسجلا ةقيغطلا سعت نم لسمو .روأاروشانلا سعت مما ذوةوذلاو
 ادي شروغرورىدبك ه للذىاى دحام هراتدؤ »ظ ىوتم سا, الا عردذر ةطساو
 ولأ سهلا روبى البلد مهنا نوكينأب مهل مورا ةجام نكس ذب (ىنلا) يليلدوأ
 سابتقالا ىلع دح ألك ردقولو لاسر الارس لطب تاذلا سه” نمساينمالا ىلءدحأ لكر دن
 .ابزاجلةلالد“|اعلاوءانرعلاو رعاشلل ق سولو مولا رونل جاتح !الةلأرلارخ نم

 .ارقلوتب(ىملا) «لارمف و يدورش نمهقوراو كاض ديوك امو
 + قلانم نكسلورشن مكن مانأ ردك ءناك نأ ىأ لظااو باهعءااو بارتلل ىلولاو
 (دحارملا مكولاامنا "ىلا وب مك-انمرشانأ ينك فوكس ةروسر عت هللا لاق" جرب
 نيدلا ميضاقو الج ىسوتاكلالا ةينادح .وى لأى بك هلأوا خر دص ءيلء تراب ةفرغكآ ا نأ

 ادا دمتتحاو-ةيرعكتلا ىف مد[ىب نأ ىلإ

 لالالا ناب ةرملار ولو رينا امتي ا وانما 3 فس

0 3 

 ن1 .دتىسمالاملا

 0 ىوثم قالعانهازاتمابب لاذ هرؤا
 دولا ةملط كاسم تاذإا سمشل كب 0

 رونا ةيسنلابوهو سنع !نمدافتمرةلاروورخانافقلامللا زم قولخملا 2
 أصاخأىأار روك سمأ سوغنلا تاماظ ل جالاقاذولو ليال !تاملط عفرب نكلو لظمسعلا '
 تاغسلاب ةفصتما ةيولالا تاذلا سومشلا نمدارلا ناكناا ذو عدبلاورمكل اتا 2

 دارلا انفوأر اقأابلوال |نمدارأ انااثلث ناو لوسرلارمقل|نوكيفةينايرلا
 .نازإل ىم لسرلار احالة نوبرمللاةكنالا | سوما م



 ىأالحر تل كنالةثاطلاب أ تنأىتح فيعسانأ بسلا لاذ نما (ىلا)(ىروا باف[
 ؟رشاةمللف قول لوما م بارزا فانا وبال 7

 مهاب لاقرسلاا ذهلو رنالا سمشلا لو تسل كن الىنفيطت تح فيعضألا ا كا
 | خراكرسا متيم ةرتكرسو 3, نومك » ىو دبحوتلا تاجرد تابوا ةيدته

 فب (مفا)عا ازتمالا هدارأ أو جسالارد هلا :رعااءايلاوت

 ا اجازتما لمسة رشلاو ةيناحو رلاب تحتم[ (ىنعلا) تأ دحولا 0.
 لينا 0

 ارغسىأ مكتمل الخا !نم هارئصأا

 نيهرتن أن ماي عملا 6 نيك داروخ ىورا دكار كرس نيعروأ قديهرتوتاجز
 ' :.عتلا ضارمأ نم لأ بهلتإب ليل ون رشنلا دولا ضارب
 أر ونالارهظم نوكتو ىوساا !بارسشبرستاو تاضايرلا ق.لرتا تارثكسلا
 دشر ومعم لدث دع ىوتم لث آرب ارؤتتكن انة دولا سم لاج د هاش ىدممحلا

 0 الاب
 ىلع نحر لا عر ةروسللاو | ىلإ هذه قوهشم بلغ | ىلع لصو ىوهلا نماغيلفأ
 5 لا كال اريرسةغالا قرهو (شرعلا

 ل (ئونسا) ةيناكراهنةمياكأ(ش (ششرعلا ىلعد

 » هطساوىب نيزا دعب لدر مكح لبى لح كينالو برغم تقر
 لاصت الاوةطب رلاو ةط اولا هذه باقل دجو أ (ىنملا) 6 هطارتبا لدتا نود دلك قحا
 سدى ةبااناميزورلا هللا تيب با قا! نال< اةىنع كا كو فرسه .ةطساوالب اذه دعب

 بيغو بيغلا لاه ىف هسغنب ىوتساءنا .ءازأو هم دق لال هير عنا ىلاريشي هرم
 ٌثيحالو نيسح النيح فن هفابهربكتو هربت نعرب وهو عدت“ اودسالا !ذ هو ب بيغلا
 ناثدحلاو نإوكالاو ناوكالا دعب ون اوك الا بقا نامالا عبج ف اذكهوريغالو نأ الو

 هئيموعه ةيازأر هتاف هريصح د هءةل هه طه نامزالاو هتماظع .ربكن مةرذ لح نا
 رون ميرعلاءاعنو اناا ترد فرو روهظ ل .خ نوكل ا داس ادارأ ,أ املهتاهبسدّتلا ناو
 نمر د_سيىذملاهل_عذعشوم طيبلا ل فعلا لعجو الب لارؤوشوءاطجو ناش

 رام شرعلاملاعل طيسلا لقمال ل.ذنمو هلعفل هناذس نءو هتاغصل هناذيىلئا
 هللةصاخ ةغض'او:سالاوجل اءأل مقا ىل:: [سمعشرعل أن

 نيكلام لثسامو ىمجنا ناوك الا ةقمال ءونأ: دأسا خذ امم نعو لوغعلا سيب |ةمو ماهوالا
 بجاو «ناميالاو لوةفمربغ فيكملاو لوهجربغهاوتسسالا ات ءاوتسالا ةيفركن ع سنأ



 ((طنش 5
 رارسالا ىعتملمالكلا اذه (ينءلا) ماوةنسامسا ةسيرغلا فاكسلا مب ( وك ) 52 قاوسرال سدت هدان « رك ديزدر ذياب نم نأ قوش لاقاذملو ههئاغيو قتلا .ليهسفنم فر اعلا بلت محال لحشرولي ءاوتس.سالا له .نكلو ةهدبم لع لاؤ لاو

 باطتال4 لوقأو «.صتن هرطءال رارمالا فداكو كمزلادب 8

 تار لعنو لاعي فصرا تس :« تاع ركرأ
 فسم طنلزانلإ عطقو دوجولا كرمىأ فو

 «تفان دي ٌثروخو رباك خا 7 ةبت م نمرذامدون دوصلا ل فنوةءببطلا ىذتفم حور لج ند
 هيلعت ملاذا ب[ وك لث“

 هةيهلالا تايللازورب نم ىحدي زا

 بهذديزي وأ اذلعأو عمجر الفانامزإ
 نا امكسص ىلا تاذ ىف دبءلا دوحو نفخة فا اسفل لاق. قا انوفأملالمحشا ءانغلا
 ىربال لوالان وم اتافسف دسرعلاك مكس 'انيورمشطلا اوال هو هلامخأ"انفوخلا
 قمألالا دودو ىريال ل انلاو قمللال فتيل قرعأل ىفا.كلاو ىلا الائشالعفدوجولا ف
 1ميأ ايفىدوولا دبحوتل1 ثا ائِلاَر نسولا هديجيتا 1ينئَججأآَو ىلهذا :1!لوالل لامي و

 ىونثم_ ةبن ره ىلا لصوهنان بؤذملا كلا--١!لاحىلعأ
 .نك ءارب فأن ىحا

 ل هرؤر ع ةثيضملا اننا ل .تاطاس
 "ىلا برغتبىد بع لازيامو ةريره ىفأ نعكدر ورا ىم دمت! !ثيد 11 ىفو !:ةلاخو انتاطاس
 تلا هذحر واهب شعبي ىللا«ديو هيرصري ىذلا هممب ومنعه ىذلا هيوم نوكأ تحلفاوألاب
 مماو هللا ءانغلا فدبعلا نيم تانثا نمذبالوربك الا يشل! لات هوطب ثي د نم ىشع
 هللا انسدق بش يقبل ىذلاىنعل !ىلع همي وجب هاوذر هحراو> معف عما وهععس قا نوكي نأ
 تافس و نعريعو سءدلا عولط دنع مهفلاب لبو هيلع هللا ىل هدرا ارؤن تحت ديز و عرس
 هللا لاذ أى دلاعفأء انقر لانك قب اتاذ ىف دبعلا دوجو *انف حلا تالرارغل يدب زلاعنأو



 55 اى 0

 مهرودص ف ىملالا ىلتلاروننب ,ولغم لو ةعو ساسح ؟(ىنهلا) ) «ذورضحتا
 ىلارعشي(ةدحاو ةصصضالا تناكتا) ىلاعندللا لاقشو انيدلج ومنو

 .9: ىم مهم ةسغلاو ميدل نمج ورحل( تورش 0
 قئضالىأ ليلا أرامل (ىعلا)

 ةيفخلا مالاو فيلاكتلا لج توق ايدعب ةنرشلا ليلر و
 ساما قت ىملالا اىنجتلا روهط ددم ىنعي سما الا ادا لاغتسقالاو ,لفشلا ىف 0
 جأرماتةنيتم اسمو ف :ىفتةعانلو س مشل ارو وظدنم بك وكل ءاغتخاكق اشعلا نم
 - و. اهتوهوحدهداواراتبنإل ىونثم مماوالا«ادأب لت ثدو ساوا لا

 لك أ 9 أودع لمعالب نةرغت-أل العو لج نما ىطعي دعت (ينعلا)
 نذال ىطعي ىأ ةةلد ةماح اخوك هل ةلام ناذآل ىف السا نركستومعأل أو ل هع لص بول #
 ىلا عوجر ومسل!تاسوتملا ىف شل لاقذ :ةاح ولاده رك ةلاج و امملاو ولعلا قل هحور

 هنانلدعدهاثناكت او ناركسلاو لع هكا ,ثبوحاسلا لاقوغاا دعب ساسحالا
 ء:طومر اقوا .! قل اكالام ناكولو صانو هذا لبغبال

 اعرب فر رغم ولعت مو هلا دئعادر# نوكماال ح
 نأذ لثءركس به تاركم لو اةركسا !ليئامأو ركسدمبالا

 اتناك اخ لعالب ىأ اليص هو ناكنان عي" نازيم ىله ءرْكس .ءلمدافتسا حممد
 دوما نالهنالهأ ب رطوه اذكم ركل نءىحاسلا ىف طرشمعلاذاب رطلارك ركسنا

 ىسهننا عاين أ ىفنبا .عاذأو مكيتأ ىننراممك امهساذاريع هير دة ىفالو لم مرام ىسولالا
 اك اًماهناكه اسر بوذجلاكلاسسلا اصاذان

 اترفمان) ثعبلاو يح اوت ومأئاوبحافناومأ فلن خالزارحا (نتقلانيحأو)
 0 رويطتا اذائج راد رالاوما عورخلالف]ث حر ةكي(انيؤذب
 .ةدد- اولا ةثامألا تاودو ىنطابلا ىنعلا دارأ نالو ءوان ديس نكما نيلالج ىسبتنا
 ا ا صو 5



 ِ رسشنلاو رمشعإل ام تالاملا هله
 ل (يندلا) جهتصكتار :؟ناسراف ه هلا 2

 دوجولا بناج ىلا مدعل ! نم ,ءمهام دجى ينملا)
 مهتنالرفكلاننراقمو ناالا ىأر 0

 لاةشورضح انف عي مهاذاف ددحاوعسالا تناك ةوغبانيررخأ د ةنرامئاةادأ
 ىهحرس» ىم لوغيو رم اركتم بطاض عرش ةمعالارغكى أ ادوكذاكىرهوملا

 ةيسزافلاوجلارسك(ح) سأر (رس) مذ دبعب رس لرازجدءرد و ةدبات يار
 هرب راش حا ًيلاو'اوتلالا ىه مب (ىعن) ماوغتسا

 ئثىالرشملاركنماب (ىنملا) باطشلا 0و تب أرام دب ان بحلابحم ركانم
 تنكس المسا الاطفىأ هتيولامتلسًارالأ م دسعل !قوهللا عصب رام ,ولتكلسأر

 هسا وح أب ىدونهدرسم أم دعرو :

 وب هدرا مدعا | ق تن مهنلا) يربو خ قاما رمل ارحل

 نم علف نمالُاقوا دئادماسبل#فوذ ةراشمكعأ م٠+؛قل جر ىنعع شي وخان تمكحاو

 طابترالاةاذأىوالاو لوقعلات او. ذل« لاد م1ههَتسإ ماا :هفاكلار سك هلا ىلء ىلع

 هنىثإل ىوتشم ملم قادن لكإ ردرقتلواما تاكل ريس نال ذي لوقلاو لوادي,

 اتايارلاعئسانإأ (ينملا) هارت يناشب ىومزاديشكمك ٠ ارتيتابر عاصي
 (هتيسانيدخوهالا ةياد مام ىلا عت هللالاقدو بولا ىلا ءدعلا ن د رعش رم كلبه

 بص تح (ىعلل] « لايخردو ناكرد تدوس ه « لاح عاون'نيردنا تديشك نط ىوتثم
 ناك م ثىمملا«امىفا

 اًضشمتالهك مئالجر عابس الغ طاناف ا ماظعلاوأم الم ةغضملا

 تودوعت أ دباك لاسعنهنلا لاق كلايخو لتط ىف نكست !ئاملا

 ةروسور فك دقةماسحالا ارش باركر ترتر الش ل“

 هئمى ات هللاٌئُدنبفضرالا«: :م ضمت لاجرلا ىنءهبشيارط معاها نم لزتي هللا ناةداعالا

 لميالىدلا اهلسأوهو اينالا:أشن نس قيىذلا بالا بع ى له ةرخآلا :أ كنلا النا

 ةيراثلاب رصلادادعتسساكحاورالا لوب ذل تتعتساف ةرخأ ا ةأعنلا ىلا عتهئااهأشنأ يللا



 : اوه ىذلا اروصلا ىف لفارس اخت
 هارفي ابا وسلا با ويحل 2 ةيخزربلارو هلا عج ىلع ةمقتلا
 | ةنانلا فنا ذافدحا هيدعالا موا ال1 نا ىلامعت

 : .- موةتةرو ءلكفنو رظ_ ماسبق مهاذان اهحاو رأبب
 خزروداسحالا سا#روبغلا خزربف رولا فخ زربو ثعبلا ,ىلارقلا اوهخ زرب نيخزري

 انزربربسةلا ىعسف هزرب نم برهم عت صه ناكم ينعم زرغلا ظن حاو رالا سل عر وسلا
 | صاخ نعبر مشلساو شرعلا ىلا قرم هنال اميز ريو هلا ىعتو ضرالا نع عسضت مهنا
 مة ش1 هسعسا ىلا نور عر كحسسمإاوا دذو نمحرلا ىلا يةةااريشخ مويىلاعئهنلا لاق ماعو

 ل :اهلساوود وكر « ثساددن هرامهازوا مدعتا ف ىوثم هانا تل
 ينهي نا طيشاب ىاويدايداقتمو عسب طم م اودلا ىلع ىلاعت هلع دعا دانا ضلاز يتتا نا
 ل انامل وبما ردخا كأن ,راكى هلالا مالا نع ىشرعت ال سفناب

 ادراسمودإل 5 الطين او اماه نا همشيشمدي!ناموكحر ناري
 باوملاكث اساك م عنطسيناطبشلا( ىهاا] «تاوحأ دي 70[ قدرمز باو ناز م

 نيب ل مل نم نما نمو أ بس ف لابكت هلأ لقا لودي وأ مفديىتح نأ

6 3 
 هر يعج مار لاك ) ةنفج عسج(تاذجو) هنعيرشىلامارحر ولاا ذات نكي لو

 .-اررو دةو) !منولك أيل رتفا
 (موادل < اولمعا) فو اال ااباسولا دعسي نملابلا با نع
 ىتوعتلارك 0

 هلأ
 قو ىلع مهلامعأ نوكسنو باغ تافهنوفستيىأ "اشيل باقلاناهلسا نراعإا ماذعو



 ةيآلانامِجو ىلا عت هبا ىلا بء>وني اممىأ
 دنع ثييأ مالسلا هيلع لافاكم دئعان

 لع ابوه سعأ بناجو دعي و فحربهتلا فوخ نماضيأ مد 1
 5 اركز بلا ب ينال طعس الاداب ار

 3 بو وشم
 : نسحأتا اان لك (ىنسعلا) 0 ا ."اىادخا

 نا ناعما اا دوو لاعب اخبر

 اا اى 0 0
 تولاوبارتلا ىف نانيعقلغلل ( 0 يتاح .-باردذبادتك دم « تاو اع 3

/ 1 2 

 ةمكسلعاو لدعلا او ةذرعلاو ة-ب 1 0 «أقب 2

 هللا ليهسىفاول_:ةنيذملا ني ئالو , كاعت لو هلع قدص ىرارا .طضالا توملا تاماذا مث

 دهج# ىرشم كا لوغيانالوموان ديس 'تاف نوقز ري مهب رداع“ ابح أ لياتاومأ

 نم ةثامىحدهجا (ىنعملا) هدرربت ىسخونروورببش © دود نو دسصأب نك



 (ة؟مل

 :ثعل |ىقبرط كل از تالاماو تاعاطلاةيرششلا ليل ىف شماىأ ل يللا شم لالا

 (رابلا دعبل نلئاووننا اوتاماذامايت سانلا تال عاوةمادالا تلص>و ةسرغلاثبهذ
 هّللافأ ن مالا ثونمالو لام الموب ىلاه:هلوهيادف تبطو + ةلظلاابندملا ليل ف قيم ا

 « ايزورناىوحك ايران بشردإو ىوشم ماسبلف»
 قط ارا بلطاىأ مظل البلا ىف هبلط اراها كلاذ (ىنعلا)

 !الاريسكي شيب لمجال قره

 ءاملاوماعطلاديقف لنا مادام ىنعي ةيسصعملاوالففلاشاضشخع رز ورزباذك عم لابللا
 نامر او لك. !اهنءتينيف اهعززترو زئاهلكف ايفا شيال ؟دبق فوفاسملاو :داسولاو
 | (ىملا) يدةراكرب دردر تح «حاوخ ه قشرإب هدم همقا هدر باوخإل ىع
 ىأ للا لصراس نيالا قواسو ماني زعلاةداستر ابحاصت توم ةمدشالاو توم وألا

 ىو اروثنم'ابه بارشلاو ماعطلاب دفئا هذو ناطسةلا وا رم ىه ىلا ةلذقل |ثاصح
 تنأمدآنبااي(ىعما) هي دنبك ام دوجو مص ناررا ابك تناصص اك" ىلاد يحيون

 1 هللالات باوتلا ىلا نيبو -اللادوجوءامصخر انلا ىلا نوي .لااوروكب نمالءامسخ لمنال

 اايهتالاقب لاعت هللانا لعاو نيبمؤ دعن[فالا ناطيكلا ناىلامت

 ممخ با« نانوصه م ثسوادنأديزرنو با مص+رلنط ىم مزلأ مهمزارخ-الاذ منو تال
  تاورخلاناكولو «املا نمأاموهوهدالوأ مهخوا املامصعتراثلا (ىنعما) هي تسوا تاج

 هامل ىحتراذطئامنالرانل حو رمصخ املا اذكتناسنالا هيدارملا وكس هيأشن ءتابثل او
 كلييعامملا (ىنمما) 710030010 وآه اييزدشك ايرث أبآ ظ ىم

 باتلأ



 مو

 دعبل ىمةيروصلارانلا يغطي ىروصلاءاملا يعي“ املا دالوأّر دعو +راثلانالراتلا

 دهب و ىروس ا ارأنلاو ءاملا دعن(ىنعملا)  تسنلزوو انكل ءاو ردك ه تستوجئرانراننيا
 الا[ تنامو اوأطلنا ل_مأانو وهنا ارانى الاقفراثلا ده انآألاءاملاو راثلا

 توه:رانو درسه قاب ىو ربران 8 ىغ نيط بث ال قفوأ ةرامالا سقنلا نال يطايشلا "اواي
 اهحاس بهذ ةوهتارا ان نكساءاملاب توقو دمه ةيرهالظلار ان (ىنعلا) ديا ندب

 (نلا) عباعردعزود عبط هراد ناز ه بابدماراينكتووتران9
 لاسم حب 0 (ناراننالىرهاظلا سوسحا * ! نكس الفنا او ةووشلاران

 اراتاذط أ مارون « نددت رابهحارشو راف ىرش ديره نم له لون ةووشلاو سنا
 0 ؟روهريغالئ يلا ر ونالاةرجشل ران« امال جالعلاام (ىعلا) ترقاكا

 نع ىدعنباو قاربطلا جرخأ ىلا. ثلاىلا برغنلا ةطساوبل هادحلا مكرؤبعأ نيرا
 افطأدما .[ زج ةم ارا موي نمل ران(! لوم لسو هيلع هللا لس ىلا نع ةيشم نب ىلع

 /ءاناذه تلعنان طارصلا ىلعرؤ”ىلءةالصلا لاقو يول كرون
 م ادع راواراتنادشك هوو كونثم بولط.ىلاعتنا ىلا

 مالا !هبلع يهارارانىلاعت هتلار اول نطاق ئثىأ, اوه اراثأرا انلاءذع(ىنملا)
 هدفت لياحلاهر ملا ليلخ ميكر د ييسر ىلع ناك م ىنهياذاتسأ اهقنطما

 ةيملالا تاي ارونماللا هبل ةوهشا او سيل اران أفطت مالا امرلع

 كا دنزشلل > صال خالاوبؤوسلاب

 وباع

 (ى 0 . 2
 لاقاذهاو صقتتالا امس ةوهشلا ارانذبالودا درت لباب فرمهتلابالا درطتالواهدرطنالا

 اري كى ماعلابعرالف م مسللاب ليلا حاسجةريك « اهتباوغنمحامج رب نم «. ىريسوبلا

 "بح و ىلع بش هلم نارفطلاكس غنااو « مهلا وهن ىؤغمامطلانا و انهتوهش
 ىمسيوأ معي ىوتم ىوولا ناو هيلوتتأر ذامو اهاوه ف رساف م مطغنب همطغ ناو عاشرلا

 هرللة ذا تح مك مال ا . تالا ا يرام او



 ذمة مث م طفلا نمر رض لو عنتما مطخكلاو هءاضر ىلء رهو هو: :
 تاوهشلا ىلع لاممنالاوتاذالا باط نم هبلع ىه ا اهاوه فرمءاو سرفلانانملسمأأ | 1

 هلةةيدأامان» ”رئاى ءاسيلاومادامىوولانافدتبالو وىوهلاناطاس مز ذا ف دماج و

 , دعابتالوكلامالا رض وكل رفا ىو سينا

 نارعالث بج 4:6: ذا«رلا ,تنيز وكف ىضنلا سيتو كار
 'مزيعزل سن ورم هل ار وغ ب ارب ى جا ميه ك انه ىمهاك آل .مسدلل ماعطا |

 د ويقلب بالا صم نال ذو يمابطسرا# ل ىلع عشا ذلن ا مادا (ىنمملا)

 |رخوت رتالناال(ىعلا) «دررات ىو باك از « درصرا : ىربك راب[ رب» 34
 نالاياغت ةعاطلا ماو دبات, :*«نع سهل املمت

 ىو انساتا نيم. نايكذ اناناس

 هوك »خول « بوخ قرر زوو ء يس ف قوم 0

 أرمهانديسةفالخ نآمز ف (ىنعاا) 1 ربعوادروخ حم 25 بوو
 دآتردإ دال وشم ناب ياحب اتاك ًارانلاثا“ رلوولا

 م 55 ذزاتاوءاسلا برق( (ىنعملا) عد متوه تاسكشا ارعس
 اراؤنالام-هل هه! تاووشلا سأر يف _هتاعمدلا ل_خو تاهاطأا*ام

 يي ىدح فزاد دما اروأ ديسر ىو« ىدشىنوزفارمتسازا شن < ١
 دال ىذلالاعإ ١ نمددماهل لسو هناك لفخناوء اسماه لواسهدانعد, هر



 أ هدر يامر نرمع بنام دما قلع ظ ىء قلخلا تم ىلاعت هللا لزق نمىأ ل

 املا نم ترمالادبأراننثاةوره ثم هتاىنررمم بناج قالا نأو (ىنملا) #بازا |
 انديسلات(ىنعلا) ©« تسأمت ازا ةلعش «تسادخ تان زرشت 1تاتفك لإ ىع

 ةروسقافآلا ف تطبر مكلخع .نم ةلعشىنعملا فو ىلاهن هللا بن مرانلا هذه م هارع

 لظنا اومناماللا هبلع لاق نورئام تةرح كلكم ران نم اكن لا كلرغتر ا نزلا مكرت مكتال

 ةسنا ىلع مهل مكسل.ةناكرم كيه أملا نانمتلا اومئاو تاما ملال نان

 | نيسحالر) ىلاهتهتا لاقرباج نع لمءاور موءراهتاولهساو

 تمس نأ تسيح رسو بآ الف ىع (ريبخ نولمعت اع هللاو ضرالاو

 م ءارةغاااوطعا امم عقنلانوكيام لافاوعاملا (ىنعملا) مديت لاركأ

 دسأانااولءاو مك-'لونأامباول#« او فوء.تاىأ ىل 1: نازضاااوكرلا

 لاث(ىنعلا) مبا هدوب تون لهأو ىعءام 8 ماهدو ثكب ردع ش دنت نلخ 8 ىء برلا

 قى ناسحالاو اطملانماولذغالةونذ لهأو ؛ايض-ًانريسواتساوبأ (:ةقف 4ىرلنا
 انيطم[قلخللرمانديسلات(ىنلا) يدباهداشكبا دغر ميزا تسد وديا دادتداع مسرد
 ةنلخدأو ىلاهتهقام ولدي لو 2 .دااوةداعا او مسرلا هوو ءزيللا

 لن(وىعملا اينو ىوغتو سرتكارزا + 000 يولع درر مال ىمصنلا ضاع
 هللا نم فوم لا لسجال سبل سانا ارمثكتو ةبعجالالدلا و ة ءظعلا لحال مك و اصومكتوتن

 هلنيصاخعش ا او دبعبلالااورمأاموقاعنل اوقات آهات لاو :دابعلاو ةءاطلاو ىلاعت

 نءاول#ام ىلا انمدقو ىلاعنلاقوةعغلا ندكا دوك زل ايوب وةالصلا وعمي

 «3هنر هررهتسدردأر حسبته هذمهرو رو تسمع لامالل ى ماروتتم

 يف هترذن نان ةرخآلا ةعر تما بندلا نا لد .1لام ضرأ لك ىف ءعضنالةرزي لالا (ىنعلا)

 الم باوث كل ل سععالو لث انى نأ: الة ممل او« .رلاو ةرهشلاو تيصال نيقساة لا دوو ىغارأ

 نادزابارنيد لها ىمقيرط عاطق!!لهأو فيس لا !!نانامي-قررطلا

 نم مهزيم ىأ موعجراو نيدن | لهأ عا (ىنهاا كنو انوه ح نب نمهو نيك لهازا

 سا> اولا كوب ةءىأ قحلاءاسلج بلا قساسقلا حلالا نمحلاصلا ةرفاودكلا!لهأ

 ةيحاسملاو ةيراقاابفوصتلا لهآ عمسامملفهتلاعم ساكن أدارأ نماولاتممنالل تل مهعم

 لي د أ ل( ىلا درر ةوخوا أ نبال دو نر سار هال 4+
 ,طظلاو ةة#فالةر انياب انسح اله: لعق هنا نظر قمحالاو «ءوةىلهراشالا

 حلا هذ همدلا نسحلانيم لاق ذوو لمعلا دسالسخ ا مدعل |



 [للف]

 «١ تسدزارب عت هنع هللا ى شر لع تح ا داو هوو هلا مرآ ىله ني 5

 / .كتئلادارأو هبل يح هثءهللاىذروم عجول كان ديس براحلا معانا ىيرناسب

 اذهاولهأا ىف سالخانمالااذهناك امو هدب نم فيلا هناا ىغر ىلع رو هوحو ىف

 (ىنلا) حيل دزارهطمنا دارو >رش م لع ص الخازومىلءزا إف ىمءرسب هللااذس دق لاق
 ل. !نمرهطمهللاد_سأهنا ملع او هع هني! يشر له نم لمعلا صال لع تا ذاهب

 ا ىف( ىنعلا) م تف اتشودروآرب ىريش عدو زو تفي 0
 .ادماو دخو ا 9 ىءهلنةلع رسأو هدي هيمانأو هذي سىترعروغلا ىل*

 ( وه ىذلا "ىلع هجويف عاشر سراملا اذ(

 ادهن اذ ؟نموئاذ رنا له ىذ نمو ىنشغنأ دقناياع ضفنأ
 .ه سراغلا الاذ(ىنعلا) م ءاكه دعس ردوا شعدرأ»

 لأ رمغل!ةلبةهذع هللايشرمو>و تاكف هحولا كا ءدوعت لحم قرمتلاه حو

 | (ىعللا) « ىلهاك ا ازغرش اوا درك « ىلع نارتو تا دانا سزردإل وشم هتمرؤبأ هال
 (| ىوتتمالساكتسراغلل هني رار .ئازغ ىفكتههّعا جره ذو فيسلا هدم ن هير روغلا ىف

 الاذراس (ىنلا) يلفت حرووةعتدوزو«- لعن زز راد اناربح تشك ف
 اهلل متالىتلاةمحرلاووغعا اذا

 لاو ىدو < ىف تا

 نأ (وغلا) تسجد قريبتح
 | تعمل كلذ اهئرانىتسعي ب هذو ى حب ىأ طنهدعباترب كلاذىرأ ىت- كيسضغم دعفأو نكس

 ىديدمت 3 قف ىم كنان انعربسأ ىنتلء+ يت كلح فالغف اهتيصم بيس ىأ مش قريلاك
 سكن 0 رشا (وغلا)« وجرت طف ليرد وت سداح
 ىديد.عأ ل ىمناميالاوناميالار وهو خوروىلق ورلا ثلترثأو
 العأ تب ارئثىأ (ىنءلا) ينام ميدي شو دونامزا هياك» تاكمونوك زارت
 :تامورت ايح |ممثويحاعوريةيهوؤحورلا نمنح ثناكىهةلاحىأ ىأ ن اكمل او

 ةءاصتلاف (ىنعلا) يىتسكدادكدوخ تورمردو ىستابر ريشتءاعتردإل ىماول
 لارأ تو مرد ىوتم الث ءنركتن م ثنأ لعين منا ->الاوةةورملا قو ىاردسأ تنأ



 | "ارم قءاطعلاو:هورملاؤ ثنا (ىن#عملا) م ءدش ىف
 |ربخو“ وع ارك ىف باس! اذ نم ىفأ ناد ىسوما

 مدل آعراؤل ىمىرل لاو نم امكيلم انازنأ مامغلا مكياعا "طرى امتهمالات اهارتمال
 اربلا كاذاربىطمي بامع-ل ارئا(ىنمملا) يب دو وح مدرع دنكنيريشو هنشب هد هصارئاكد هد

 انديل ونلا باص-لا فالح اذيذلاماعط ىأ دوما ل شاول وا صان لالا هلعوع ةةكلاب
 باس قالخو ةزمهلا نب رط ىلع ةقدكمالءاذيذلاماعط ىلع ةلانىدوم
 هداك ىتحررب ىو اإل كم كلا ىإ و ىلء|وزعمام اهل
 انواول ام اهه ىموم مود طءأو ةحرلا ان ع يوم باع»(ىنعلا) دادي

 كمرك (ىتعملا) ملء لا ءردتخارذا شتمحر ه مركن اروخ هتشي كاربزا ج كب

 يجقلخلانيبرهشاو ال عرلاءال نر باص ئارأ يدوم ىأ ءتحرناكآلاب > الرضاحو ان
 ةفيطولا كلت (ىنما] مامر هان آززور لي دشامك « اطع تار هفيظونا لاس لمح ن9
 اهنوعقو ب اوناك منال ىسوم عون مهر*اسرلا لأ لاذ نمامإ ب رأ ىلا ءاطعلاو
 نماومأن د( ىملا) عيدنا اون سخووب هرتوان تك ددتسا :زاناشبا مهانإطىعء

 ةيناثاانوالا ماونونلا وكسوة رعلا فاكلا مبان دك اوباطو مءاندو مهتساسجن

 بلطلااذهلبق مما اسخوالْب ىأ لوم اوريزفتا ناظحمءارلادبد نوءانلا عشب هزواثارك

 ارح نسميتلا ف (مامغلا ماعاناطر) ةرشبا(ءرو قال ةالانمخأ اجاشير مهاطعأ امل
 رصفلاو يلا فيفا ىفا.ع-ااريطلاونيبخرتلا اه هت(قول لاو نملا مولعانازغأو) سعشلا

 اولاقنأ,ركذام مسا نءاوباطن نيلالسىتنا (ميتلنكراع
 اناج رعب راثاعداند> اوم اعط ىلءربستنلىموما ملفذ 3

 انديسنا!نءدالات (اهاس واهسدعوا_هموذوا انو اماغب رم ضرالا تيتئامم
 «٠ مار زادتتسه كدحاةءاول 57 ةالاربخوهىذملاب يداوم (

 اضيأ ةمأريخ عتكىأ ماركل ا نم عنكدجةمأأي (ىتعلا) يماعطتا اب

 ماعطلا لاذ ءايقلايلاىرذعءماعطو لاعتهقلا نمنا_حااذهو اطسوةمأ مكاةلعحو

 ىنعلا) يدش شاز تب انكقسب ومعطي .شان فر دنع تدبا نوح ىم هيلعالدتمقاب

 مابقى لا قابلا ىوثعملا ماعطلانعةءانكراس سب وممطي فرد نع تيبأر تشاو ىنفامل
 نمد ارملاس يل هأب ثيدخ |! ذه حارش وأو ةيبغلاراوالاو ةبن 1 تايلقااو هوةعاسسل ا

 حهرو شطعلاو عوم ا نعهيتغي وهدبع ظن ىلا مزهنلانا لي ةئيقالا بارمُلاو ماعطلا
 لاصولاو مكي ةيره وأ نع موىراغلل ثيذماو هجاتغال سو هيلم هللا ىل هلودرلا

 ضر نوةيطنام مهلا نماوذاك انىنيةسي و فر ىنمعطي تببأ ىاىلثم كلذ ىف تدل مكس
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 | دهشنوجراكردملاردأت# يذي ردارت الب دات ع*وط ىملاو ىنعملا ذه انالومر اندي-
 نالاودهشلا لثم موال ىفىنأي ى-لا دا نه كرهشم بغا (ىدللا) ي ريشو
 8 'ىذلا ماعطلا بايىفةءدمهملا صئاصأخا ىف ىطويلاىور
 :ءاسولج انكلاق ىفوكسل ليغ نبا
 هل قوءامسأ !نءماعطن

 :لمالسا مفر لاقي لعف اخ لاترمن لاق
 ادم ذلها. لب وأتلا كرئاف ىم لالا ىولعلا ماهطلا نم عتنتم لد
 | يأر د:لا باس. داخم نب نب رالغناملا
 اذهانل عمي ئيثىالتلت نانانيل .ءافق «.امتتساوءايؤر دلخم نبني دلا نق دصفانبكماللا
 ارت شيف نادثبهكنوج ها طعداداو تسلب وأن هك دازإإ ىو .انالو هوانديسئاللوةيف
 تبدحلا انه لؤؤترأ طخ ةفرغملا كلة ىرتال*اطعلا رخو لي وأتلا نال (ىيسهملا) م
 ءابوذيال ب وأتامأوأطخت عج يمال, هااتاا نع لوكتلاو بدسالب ةةيقلسا نع تلد ع نوكأ
 ىلء اها نات اهب اشالا نمىفدعت لف تش رهو ثلعخ ثيدحو مهيديأ قوذهلاديول وا
 تاولاى:اطبف هاضرلا.نلصضلاو ةر دما ديل! لؤنملب وأتلا ىلا جات تفتاطخأ اهغيشح

 داطتتا 9 ىع ءاذأ منام لحد وات ثم دال ا انهودب
 هللاىلسديلاسولاموستلقنان (ىنملا] هه تسونورج ل دعو تسرغم لك لخع

 نأ اتمتحاف مو سال دس م هنان يملا ىلع هانا ا بزيد لاو لك الاو صوص خم لسوء بلع
 اد ءققحلاماعطلا كاف زادها الواتس زاح ا ىلا ةعيةلا نعل دعت
 هتلعو ىل لا ضرالا ماعطوءاعسلا م اعط نيب كلمني رت مدعو لوول الع ف“ .نمأ طخ
 قع لومحلا ملا اذهرشملا ب زا لدعلاو بل ىلكأ لمعلا نا
 اذا ىلكل علا باج أةيدمهحلا ةةيقسلا نوثراولا مهىهلاالا بارما نيب راش ناف ةتيمملا
 تاتو ىرهاظلا مهمطعو مهعوج فرب ةمئار وذل ةمعط الا عاونأ اراك أودولملا اولخد
 لوصولا ثدرأ نافل اسولا موسب قم ا اودبعو تارثكل اة !ضالب ةينارونلا ىوتتلاب مهاوق
 لوانتنل “ىو دي نمبملا باريش برسشاورثك.:الاو لكل اوراكتسالاو بحمل كانع عفرا اذهل

 ىهلالابحلا ىلا لو سولا ل, ميركل لاسولا موس نعى مهلا اذه
 ةةفشو هيفرتى جل اسولا موص نع ىهنلا قفحلا نيدلاو ديوي لاق تاضايرلا ف لقوتلاو
 :انياءالانلنوكي ىو أ ىمأ لكرانيلءالاتل
 .لصاور تسب ناهيلعلديو
 .نءلوزتالةماركلاو تاماركللا

 !فاو فراسعملا امه



 ىلهلوسرلارابخأ لقوتنالو كلسمن لأ (ينعلا] «اررازلك ىف ىوك بار زعم و اررابخان
 : |ءلو.رلارابخأ لوؤنالو لوسرلار اخ أبل فن لزأو ألو هيلع هللا
 ل ادرولىأ مبقدرولل لقتال ةئار تس: الوذخ أ,ال يبق كفامد

 : (لا)
 «تسواراب نسكريشم قةكتاز تسر رارسا نبا «؟ عادوك زايإو

 |رارسسالا ف شك | ىكت الو ماكت عب ءعنس فيسالب لئلا تالوهرارسسأ ىع هذهتأ لءأ لف
 ىونثم تادهاجلاوتاضاي اعل تغب ىذئاوهرارسأ امناءذه ثلاودأ تلع نال

 دوبتربخ هك «أر سوه دا >> ىنارارهدضاليم ةصاراايا دولا ءذوا بهاولاوة-راج
 ناتيعلاعلطنالو ربخت بال ثيح باريش ةيام مط | قيذب (ىعلا)

 بارشفولأ ةثامتاياعتلاحادذأب ف اشعلا ل فعن! ىأتالاسملا كلن ىل_ءنانذألاو

 لوف ىلءانديسا وحر عيلاعت هعاىلاع
 زاباي ايل ب راكدك زا نامزنبا ىدمد

 نامزلا اذه ف ىتكرارسالا بح اساليب ورادعب حدي ىذلا يظعلا شرعلا
 ارداون مدح وط ىمنمحرلا نم هتفباعْئثىأو لاعفلا نء«تنأر
 نبأ نورشامحلاو بيغلا كلارداتاعالنيع (ىنعلا) يدتحودرنآرضاح

 كلا مرن“
 ارارسأدءاشأ



 ربىذلا كلاذو (يدلا) 4 م عضومالي ته س

 :برطاارقو ةعيرش أ ,ةىرب رونم ىسهلالا بح اروذب«بلذو ةحو تمم
 سنأ نع كورملاثيدلا ىوق ىلهدح او ناكم ةثالثلا فانصالا ذه ترعتاذا داو
 الئ ىنتأ تراس نامزلارختكن لك اذا لاقمال لا هيلع هنا

 .انلا «اولك أنسي هلا
 انااور ,راخأ ةالثىرث لوألا
 | زيركردنمزاو تاريو اون قىوتشم :معسلاوءابرلا.ةدولعأ
 لاذ آو ةحوتةمره اا ىف ةيوةرلثالثلا فئارالا نم ةئاط لكبع لهي (ىنلا)
 ىع مهوثالثلا بتارملا باصصأ لعنتنأ هي بزهل ا ىف نونو ةلعتم كب ةدماس مهنم ةمئامل
 نيعأ 0 اذالآو ىلمانديسبل كيباطخأك ذا اذا 0

 ن 3
 كيلعو ديمو زمالزخ فطار يضل اوجد (ىنعلا) م تسيفسو
 ىذلا ىنلتا فطالاو هييسنمعلا ءلردنالىذلاو الط تأرإ_ءا سو" ”ىلعو بن دشن

 ”و-سىأ ه ىضاص ىف ءىااشكب رار 2 اهتدها ثم ىلع د لكردغبال ةريث
 كراس بم ,ىلعان هتعانل ف شك او رسل تف ىشنرملا ىلعان(( (ىنعنا) ماذلا نسحاضتلا
 0 ملال ضغبلاءاض اشتلانس> ءاضةلاةوسدعب
 نسحب لوغتوأ هيقلوخدلاو
 3 ةعاطااو لصلاة در سأناو

 (ىنعملا) دئازاو ظذلوديدرت نيم شولا ىف( ) ع« تسنفات
 رولا نعمل 0 اله ككرت نيت نأ اماىنعي ”ىلءماوولط ىذلا لوذأ اماو
 تايزوهمودرو فاشن ,هيوتزا» ىد ىسهلالا
 <: الب ارويرتنت يفد ئيث ىال ىولا رؤوف .”ىلءعلطو سك.عذاو علو لعتشا
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 نكسسعلر ملك التك استنأذ قطنربغ نما اهلا ىلع هروب علب رمل نااكن ناسلالا وه
 ممآم صرت دبآت ةكردرك اهليل ف ىء 1عيلن تال لو زتف كلن ىلع علف ةيهلالاراؤنالا

 نيرثا ةلامع ق أب مالكلا ىفارمملا صرف أنا نك (ىنعملا) (ءاربدرارت وزار تاور بت
 ىلءالادمالكلل أ هنأ قب رطلا هئؤضب فشكناوءاشأ اذارمقلا نبوي رطلا ىلا ألا

 بارش ةعماللاهراؤأ تع اذا ةةيقملان ده ومي رطلارق اذك لاحلان اسلي ب رطاا
 تيبىلأ يدق بهذبو قب رطلاىلاقي رطاا لالخ أب ةدحالا تايذج نمبحلا

 هلو او قرش اخرا كم موك ةلطقدحولا سن :
 تفولا كاذة لهما! ن منوم او طاغاا نمنو'

 عيرظنل اسر تعذلا اذالوقيهرس هللا

 لكسش سدا لوغلاتوسنالطب وداسةىرتتروب «ىلءرؤيشلا ا ىلء عم أكن اسللاةس رن

 مايرد ايضدتدوكب نوح « افهزد او كنك ى مانو ىو هعتيالرملعبت ىلا
 ذو هرو ماك ال, نوكماسار مهلا (يبعلا)

 ةيكن كااص تدر لءاتنأو ءابضفءامم نركب يف ءام,
 :بايْل اال (ىملا) 95

 ىلاعتهتلالاقو مابك هورلهلاةندمإا كعب يشل ةثيدحلا ىف هرراك 0 8

قام لس! ىح ىنعيبابألا ىلا لش روتمأآَلس يحي ايلا بل 1 ىلع متشيابملاي (ينعلا)
 

 بابىاسايزابط ىم صال الانوبوت وَقَدْ بف هميم بل ىلا ةتام سل ارشؤىف

 أكتب سيب (يخلا) يد اوذك هان ءارأب .

 دحالاتاف_صااوءاهمالار ءظمتنأ ىأ دج او كس هلام بجام أ ةزأ

 كلرارسأ لاما ةوك ةيد>الا تاذف الراونأ لع نمةرخلكو هدا

 أوه 20 ىوتثم لوسرلا ل« ةنيدمباب لن ال كلاسك ة رك نت

 اهسننةرذو“ اره لك (ىعلا) 4 تب ردات اكدرك كمداشك انهتسب رظنمدوخةرذو

 ١تبروالاانيث تبأرام ىوغ يل ء تاغ ما اوءاسهالا لاعل بابوراظنم
 "ر*نوردرد ه نابديداررددب ان كانو ىمياب لانه لودبو بهذي

 ةلرمتمالال ا فوحلا ىلااب دشرملاوهونايديدلا تشو مادام

 [روظما عريستةيهلا مذحج كأ ل طحت ةياعل ا هتمه ةكرب يتحد شر ألا زها اياب

 دوس ناريخ ىرد دشهد | 5 نوح. و ىو ةبلعار ارسأ !منمباي #2 .اهمااوءامءالا

 ايهتسرايفمناقاايسياموتتمبابلاريسإال (ىنعلا) جدوشتاريعمطودبما خرم

 اذا.



 هليأو عمل لوزيت بورهحلال اجده! كي بايلا هلع اا ىأارئاطربصي هلمأو ءءءطربطو
 ىرس نازانارورهىوس ه تناك نارونك انىلفاعإل ىوشم الئيوهبانىأرهيو

 ذبف زاك ةءارخ لك ىفنا نظف ازنكسص ف وة(
 أرق نمولالإلاعلا!ذكس-خ!ادبوةءارخب لك فرط عرس أ زنكلا لاذتادحودم»لمالا

 ةدحولا تاضورا بلت ثواب ذحراؤزأ بلت ءعلورفلا الاذئلالادجواذا
 ,ىنسغلا ةروص ىلاربقف هبف دجو ناكم ىأ ةبحلا ذل هولازنكدحوو
 هوان ديسك لوب اذهلو راكسنالا لرتيو هنن اع رسب ةذرعملا
 ادا )60:63 ويرسل كاد زدات
 زاك ىلا |لمتزوارثأ هتلاىنغلاىأ

 لماك مهدقوتف تبذل حاب ممل :ىل قرمشب تنل لا ذف تاب عشوبو رارمءالا
 هصرع ىاابدود نارك اهلاسو ىم لاقا دهلزتوكيال ءادالبهئلاىلالو هولا نانر خا
 الا لرب ودعو شي أكذاوب طا ىنملا) « شو كا فاذا اندرذكن

 أ قر نآظااب هيعسزو أمت
 انيقيلا يحامدراغإل

 ولرالارطشلاوف (ض) 4
 00 ا ةةاثلاىوا

 علا نهتأيملاذا (ىلا) لو ةّطارلا
 دوم نم منال ةيهلالا ةبحلا تار مادام ىأ كفن ريغادبأ ناجل

 ميال سما نمدمأ نطب

 يح! دنا نوح تسدزاربش
 ىلثهىلء ابلاغ تنك اليثلنأ» هلع هللا ىشر ىلء اند .نم رفاكلا كاد

 ل !ينئمز دع دناعم نوم تر غطا ىأ لدي نما
0 



 غرك اريدتم دك ترك الا رت مااا
 8 3 ثاهفر وملةرومالىلاعت هلا اوكرح اذان بيلخلاك
 الحم نيعلا هناجر .و بالا ل ىه طسولا

 عين نم عفرأرابغااك اراخيروك نلاديزلا
 | ىه(ةلالسن ءزمدآ/نآسنالا نضل دل )هلا (و [و) نونمؤملاةرو ىف هنلا لاق ةغضءنوكت

 (مانلهج مث)ةلال: ىاعتم(نيط نم هتصالخوهو هنجرطتسا اذ ئشلا نمّئشلا تللسوم
 امد (ةةلعةفطتلا انقلخ مث) محرلاوه ( نيكمرارقىف) امنم (ةفطن) مدكل_تناسنالاىأ
 مت)انربص ىنعج ثالثا اش ةلخو ( الم اظل انوسكسنا .:اماظءةغضأا انماشف) ادماج
 لوالا عاونأ ةئالثىل املا عوقو ناكف نيا الج ىموتتا هيف حورلا (رخكانلخ ءنأشنأ
 ثااثلاو تان ا.ئلاو تاداه كضيف, :اثلاو معغالااو كال ءالاول الفالاكض م فيطا
 نم ج زتمماتلادستءاناذالل ركسا ناسن الاون اوي اكفيشكآيلاو فيطالا نمسك م
 هذصنو ضرالار عةلاغسن بهذءاملاهبلغتدب دو ضرالا قهتعشواذار اكبارتلاوءاسلا
 لثسالا نمهضعب جرخ نانالا ءاك أ ذانر مثل ارصلاالوبه ف طلاق ءاوهلا ف قرئالعالا
 ةلامورلا ئوذللأدةروك ذا ةفيطانا ضيككلك للاظبإ مل دبالكهطعب وذ بسال ع جرو

 ءاكملا لوقف الا اممم طاقخ !اذانبلا(بل سكر خب ةفطن فيطالا لوك ألا

 كف يرتشللا را عاربشو اره لزم م تحن لخد

 اونناةايعلاةبسا:هرمقلا ةيوطرلو نطابلاو

 جرخنااساب يال -زدوحلو لزاما لرركت



 (اندلل

 !ثرا اودرافاذا سفاري

 5-5 ىوتشم لاتاذهلو هتبرش نطيل عحور كرمت 00

 ىذلا قولا قيال (ىنعلا) 0 هدد رك كمز ناش بانت هن
 ناكنخشما ا( زسنن ءلآ لاذ همئن ايحدو 2

0( : 
 هب انتزع ممر هزا كم اهورهبهتاذكه -ا

 2 ازهرخالا بك اوكللا نمو (ىنعمل

 ) ىوةرو هواش قترخ الابك وكلا
 انيجدولا ركن حلا ؤةيانواقشد وزب رطىأ ندين 0

 وا ردا نم ديب ره خم
 ناميزالا قلاخو ناكملاو نروسصلا سعت ةماارةسرتنماذك هب واهملاقرطلا كلت نع
 منماب .انالا ساودو لوهع اهكردت الت اسيا !اورضالان ,ءةحرا دك قرط ناوك.الاو

 تس يقرأو .رزاتوتدباسإ 3
 ةركضرالا تدق سما ةيبرتب بهذلا دع«: مىذفا قب رطلاْلا ذ(ىندملا) و

 دزاس رس كى هرأرإل ىرنشم اونا رطاراص«ثمىذلا نب را.“ 0
 رحال مالا لمس ىلا ىب رطلا كاذو (ينلا) ماررعت دش قربك ى هرثآو هتارزعل
 ا الملا بعىذلاوي رطلا كاذو

 ناو ىرتشم تاركا ىلدرلعتت تايادهلا ريتا. نجلا راش ربي كندارا سرف لحرف
 قب ره الاذو (ىنسعملا) كارمولام دهدلدءأىهرداو « ًاردويمدزاس هتنمكى هر
 5 ءامأ ب الا ىطديرخ قب رط كاذوةيوت مراسالا ل لعص رخآا

 سو طشنتس عملا ثعل طاذان هفوو هد رهدادز | بولة او فن املا اذكو ليالا ل خداذا

 اذاتارثكملاو نو:ظلاو لوكتلا ريل مالم ف ةغيقم اوقثي رطلاو ةعب رشا ىعارمديلع



 شل اهتم بهذ لءاعإلاءمصشب والءاكة نيل
 ارهاو> ل نمو ثوكنلل ار *اوبرردنركيذ ةعامش اطاوذ.

0 : 
  نماب ىاركسع ةنواععالثلنا نكسلارسا اك تن

 ةنواعجال كتاذيب اغلا هللا دس تركذلا او كاما ناطاسرارسا او ىناعم امنا

 0 5 0 ىرتثء ركع
 ذا أ فيا وطلا واد اسوم أتنا رك

 اع ع للا اعلا -
 تيك ءارندادتسداراهدزا هت سحر تر نا رار« لرد الا

 ديءاهم انتي ةالمم تموج ينال ةمحرلا هذه نوكتام

 تيسر 0
 دوهثلاماممىلاتلسو هولغ«ىأ دبر وم

 ك0 اشتي اضريممرهولا ىدودو باع ثعفرو
 0 او هره ارك فذخم (اوك) جياوك دسأان نم

 | ا نفيد ىهدهاث ىو لعنو ةبافالا طول 1و
 ا وج «بارحر د خيمرذا تيمرام وف ىملأتا ذهاونيعلا
 0 وتيمرذا ثيمرلمانا
 ف نا قرغن سمانا ىآ فيسسلا
 !!بارحر ادكسملا



 .ناهدابعهّللا لءافاو مزجناو مهرعأ تألا

 تيامولاو ةيلمل اهتاذفىمرلا لعفدنسأو هنيث !امد هلو رلا لاهذ :ىف'

 اردو تعرإلل ىونشم يرففا نكلاوتم 92
 ب رط نم هللا فهانذلا 0 أ (ىنعلا) م

 0 ةدصحولار 2 ,عاذات ءاملا

 ايف ئرسف سيلهو ريع: تدهتةداتالا تاجا .راءامتراجرامادو- ولا ىفىنب رطف

 قرش نم ةدسحولا س مشى تزربف تاموهوملابجع تاي ملاراشب
 هتانؤشلةمدانىلاوةاوىلا»

 ندمان«
 2 ازيمتوسا وو (ىنعلا) ب ا ينعم (ادغدك)
 :ىنإملالا را لمنال لالاتل اكسص تسل تاذلا
 46/7 دا ويت اءاملانا لب ةدخولا سمت بعأال

 تام سا ةرعاو أوهربدم”عمر ودا للا هبا

 فيساك انأ (ينملا) هلانارد 2 هنعادإ «ديزده لاصر ىآ ره

 لبادو ةيهلالا ةفرعملاف يسر هو قنات را ار رك ق زبر غىأ لاسوارهار عادل
 تادهاجلا في_ب الالساا قوساىأتيمأ الو لاتةلاف يأ !دهلجالو قالا لاسو

 4 .رثلا فيس زاو سغنلا نب راح

 ىلتفيسىأ قيسرهوج ىطذبالمدلا (ىهملا) عبار
 مدةموترملاهرهاوج ىطفب ل ةةيقماو ةمو رطلاوةمإ ثلا نم ةزغيام لك ىلا فيسوأ
 نماهعلتي واهربغب وثابادهلاءاعةكول لاق اضونف باصس بهذي ىنءىوولاو ضابغنالا

 ”هيايردف ارموأ هدآدو لدءو )حز مهرك ينك قب ى انوا لاكن
 مك لججلانا مءاربصلاو ل دها اولا .لبجاتأ لب

 لارلا لب تارثكسلاو ولنا تأمامن» مهفطاغ تمل
 مهل لاهل دئ ادشو ثداوح نم مولعرطخالو مه فزخال لاوحالا بج لاخلا
 و.ثبسخأجز ادور دأب زاهكنا) ىمنو رمؤب ام نول وطي ومع لما مهشا توسع الةكتاللاك



 اولهم ن مسه ذي ىذلا ذل اذ(ىنعلا) 3 .هس دو ذاوءانذا 5
 بخ لأ كلل سيو راكذأ

 ريشا عضتا ودلك نبل زازتوسغتلا حا
 دايو مشخ دايو ىوثم لاس :سفنلا جابر نيبب عرش حاكم رحت لع سغتلا حاير ردفتالل بج ردقتاللا
 صرحا دو ,مشا ارو بضغل عب ر(ىنمأا) 42 اروأدربا راها تو ه5
 ةروس ىل اع: هللا لاق“ 5 ىضتةمنع ةءاط الوثالا ا

 ىلا تاغتلالااثسفلا ىربكلا نيالا مخ لاقر ككاو 5
 لاق ىسوتنا حاده ىهذ ةغسا هذ مبةفوصوم تسبلف

 ىلا س هللا مالسالا ناكر ابر يشأ هنا ىذعالرنوصم ىسالاامأو نا هغنلا جاد- لا ىرعرجلا
 كالا ملاعىفاةءاك نلاو ورب ل املاع ىايلاو ثووهاللا اع ىلا ةداهشلا ملكف سمه لاوعلا
 ناسنالا :لباق لاكساو بيغا !لاعىلاءو لاو تو سنا لاو توكل لاملاه ىلا ةالصلاو ةداهشلاو

 نيدعكر جلا ءالس ثناكو سهلا تاول هلا هيلع ضر ةعملابلاو 0
 أ رصعلاو ةسعن رالارصانعلا

 ءاشعلاو حورلاو لمعلاو باغلا ىلا ةرأ ةزغلاو ميرال مابا لا ةراشا اعبرا
 يوتتالاةراغااع 9

 ع رض اشارت 0 ا ياام يضر
 دابزج ,يو*اوولا هياع قرطتيالهجولا اا هديل

 ! ورصيب ووطني اضخم ارؤو «ساوح عميج نوك ته وبهنطاو
 006 ىرتث نابل ىلءاتديهناسلا

 رجاثأ (ندلا) يي تسوادابمدايءاكنو»
 اناكألاماناو«ذاوه كلارا هاا الث

 1 سرور . وأ هتدارا او الا ل اللبس( .(ينعلا)

 ىااري_غاه انعمزج نا ىلءورك ذا ةدحولا 'ءابلادعب ةيتضلا: اكلاءايلاب ةضسنى ىفأ
 ىلاعتتةبحلاووشعلا ىدروركسع س .بر وعي هه دعالا نركيال ىركسءؤالا نعم انه
 37 مصاةرارسالا ف دكت درأ ناو ىلاعت 4ةهناثةئاحور ,رلاو ةيئأفالا ىاوةثال
 نيملالسااىلءبجغلا (ىنعلا) جمكلربزما هتس مهار مخ مالغارامو شاه اشي



 ”قلفقم ه.> أسن

 !بذغلا تازأ ل ىنالهترك ”ىلءقملا مْ أف ىلح لو
 ةريضل و ةءفئملاو ذجزلارةمرلا تال _حرلا نيعىلر اص لات هيشغناوأ ةبحرلا ديو

 ةجحرلانيءةجزلا» هثوشعملاسولبا أطااو هر بح ماما ةبسنلابامأو ءالقعال ةيسسنلاب

 مه ءحرك مكه ضورو بارخ دش مفةسدح رك مرو: قرغإل ىوشم ةعقئلا
 نأ ىعي بارتبا تنكو لو ةضورترمءابارخ سلك ولو روثلا برفان أ (يغلار بارو |

 تناكولورارسالاو فاعلا ةضورترسابارخوابنانرهاظلا ف تنك ولو قاراؤأ قرغت

 ىلعائانه دجوق انا ند صمم م[ لا وري 8
 مقبارثابأاب مق لوغو بالا هنع مسكت إرثلا ليفت ءودحوو هةتكن ع

 ارسندرك نام هداز ست «ارغودلا ىلع دمارد وجل ىم بازتابأاب

 لا ىفىداوج يسم: بس كراش محو ىف

 بيىفأب ,ىح (ىنعلا) # نمدوبدي 0
 ىلخ( [ىنعلا] ب سكن آ نم نمأهلا لح »نسا هل [طعهتل نم, لع ىرشم هت كمأ ذو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرلا# نأ ن ءىورد-.الاعباتتلانأ هن تلح ىفكيهللف اطءو هلل

 | مكيممت ارو ىمتاميالا ل .:مو هلل ىطع أو هلل 5 -

 سيل يمت هلا لعن أ ىذلا لاذ (يعلا) تس دمر نجري كس تيدي

 اوداهتجاز وف ىمةدهاثموةيؤرريغ سيل ان الوالب سبا ةععمالو ارالو ضرغالب,اد.لغت

 ندرداهتجالا نمت سلخ (ىنسعلا) يما تو نمادربئ تس ه مآهت سريرا

 تأ. ىناحورلا لاصتالا تاس ىأ ناسا ليذىلع وك تطب ر وةغيفم ات دسة ايو ىرمتلا

 يسهر درت ىعهرو هراط مدي ىعش مر ىمغرك ال ىم ىز ةب<© لباب اقوى ور وكت لو
 يئدبلتلى قيد ىرادم ىرأ تردناو ىراطمرأ ترطنا(ىنعملا) جرا ١

 عواضاللعفلا ىلع ثا داذا مه ظفانا ىلسه ةدلهاشم ا ةبنرل تلو ىروما عسج ىف لال



 مثكروطىمهذحو ماكنم ا: ادأ مااورودللا ةيسرافلافاك.لارسكمو
 ذ راملا لءاالس تلمح ناو (ىنعملا) اوبر سن ل ثروخ

 ءابغلاتال_عاىأ ىد تم ىئادق سا

 .اوةلاسرلا سمن نم ةفاللئ ارو سم ةةاردتقالخ مسأ نا لعا هتف نانو هثردت |
 رمزا سبب ب ىواثم ىلٍ يل دآلا -رلاكلفو ةدحولا سنو لال-[ةءادولارقىفاليلثم
 .ديزالوعال«وال(ىنعلا] «ثسينىوجردلا ىاغأ اررصوتسنىور يمك

 عسوأو ربك أر جلا نوكلرهل ا ىف ء-ورصصلل سول هنال ةيبا الارارممالا
 اور وت سا:1| لوفعورحب ةيهلالارارسالاو ريغ لا ىف نركب الريب كسل اورهلانب»
 ٠ لوم ةزادناب م وك كا . »ف ىوتشم مهلومءردق ىلع سان! اا واكدرو هنال مهههثرا دم

 بيعي تبل ةلاهخلاءذهلوُدعلاراد باريس: لوذأ (ىندملا) يلوسرراكدوب نبا دوم بيع ل

 ئعاوك مرح ضرغزاإل ىم امن 1تاءءال ه.رمآلاوهولسو هيلعهقاىف < لوسرلا لهما ال
 ةداهش مارس لافتا ضرغلا نمانا(ىندملا] هو جوددز رثناك دن ئهاوك كهونشرح

 دنع عرشلانطابفاننكر عرشا ارهاطىفاذه نيت ربع ىو :الد علا
 جرخ تح هتداهشل يمت الةيولالإرومالاوةيوين ا رومالا فروا ادبعلا

 قدور اهء يي فزع ناناهن جر نأ

 دوهسنرب هءاوك تدنشاب«دنبنار ارهرك وق وو عاساوقودلا تنرا
 (ىنعلا) نبه انعم(ءاكبز نزيالوعم (دصتسن) دداش (ءاوكز مماكاردا

 لك ألاقالولملاالو با دولا باسات :ثمعداهشع رشلا نزءالدءفولأ كل

 ةيالو لنوكيا نأ ىو الأف رسما ةيالو هل سل ةداهلاتال حرش ندا
 الف ئالعلاعبجعطتوتانئاك.اا قر نع ج ورحلا ةةيةملا لهأ حالطساىفةرمل اوةيدعتم

 تاكولو مهسفنأ ىلء تورثؤيورارحالا ىف ىلام هللا لاقء اب لج الوه :

 تانئاكلا قرن هت ملغ «تيدوبع هل تدم نف ةيدوبعلا لاك ةصنن ىهو ةداصخ مسح

 0 ادب« (ينعلا) يت قرتسمنأكدنبو مالغزا هدب دز ثو هش دن 1
 انيك #9 ىم نيرا كيا اماارنالغلا نءىاادتعفدا

 ىقرل ادبعلااذهناث(ىنعم ا ب مت طحدرممو نيش ديز
 هوةدرصمب ارح كلامو هيد اس نم نوكي



 لشق, زحو صال دو درآدب توه لة دنبإط ىونشم لأغا ذهلوا دبأ قع الف ةرارل
 ,هللا ل شةرمغي اسالخ كسمال هتاذ رشا او ةرهشاا دلبعإ ىنملا) يي صا ماسعن اودزيا

 تروج وربح تسوا ءانكتاوو تسنروغارك دانا ىو دإلل ىوتشم نال ص النا
 هينذوثبلا كلو رثبلا ل :ارعقالوروغالرثب ىف عفو ةوهتلادبع (ىنلا)
 عين سر عانى ”دوغروخ ردو ن مهل اردو واتخاذ ى هحردإلل ىوشم اروجالو اريج

 هلا لانهصلخ أ ىت- هرم اةئالالبح دج [الاثأ شب فن ىر ةوهشلا دبع كل اذو (ىنعلا)

 ىراصتلاودوهلاك اوك . (ةالصل او اضأ ف اخ مهدعب نمناشف) مييمةروس ف ىلاعآ

 نكمل (الا)هبف نوعي مخ .ىفداووه ( مغ نومناب فر :)ىماعملان م (تاوهشلا اوعبتاو)

 ( نملفسالا كردلاوهر ربكلا نيدهلا ميخلاق نيل ال ىهبن

 ةيرحو ةبسحلا تاوهشلا ف رنعصلختل ! ىهةءاعلاةب رحالها
 ةررحو قحلا ةدارا ىف مدار .فنلاثادارلا قر نع لا

 |راوالا رويت يف كالعساو ةءرشااموسرلا قر نع لاك ة ناو قالطثاىه ةصاسانا ةماغ

 دوخودوشنوزفأ ند“ نبارك مكسب كر ارهاذالولعتم_هاقدالىتع ث. انطابالوار

 ةادأةيسرابفلايملارسسكب (مح) خرفايندتاخ سا و دورس وح رح
 ديكللادازناهنالتكسأو مالكلا ابك كرف ا(ىألا) اماخ 2:(اراع

 نوخاهركح نا ىوتثم امدنوكيتلصلارخعا ملاكا
 حطلالخالاودو كلا هده (ىنعلال

 هوسوذواةشلاو وسن فال اغشالاو 'ىعادلاببسلاو اهتوةنمامد نكت
 (ةرابطاكهذ كلذ دعب نع مسك ولقتسنمن) ةرقبلا روس ف ىلاعتهثلالاق تملا
 تاودرهبأ انا ىريكل!نيدلام_حن لاق نلال-> ىبنتنا اهم (ةوفدشأوأ) ةوسقلا ف

 ةيادهلا مهتفاوت اوه انءا امه دعا تل ني تانببلا عئاواوعلاطو تانآلا

 اهوأرثةرهاظلاتايآلا مهارأ ىلاعتهننا نا كلذر وف ىلءةو الا

 لئسو راكن الاو بن ذكستا رعيق
 نغ سوفنل اعتق باقل ا ىل عدي ,

 اوعرمش نيج لاو ماك بس م دهل نكمولاذا نيروكمللا نيرورغم ا
 ةنامورلاءافسنم مها حول, تاووشلاو تاذللا كرتب تادهاجلا فاو

 االام_هدزرإل ناسهربلا :يؤربانرامتنكيرلاذان تاداعلا قرخو تايآلا ضب روهلل
 « تيدو سوح ىروردوشنوخإلل ىوتم ةراسقلاوكرسفلاو رورغا و
 هنوك ىفة.افال نك اامدرمسيامويدبكلا (يسعلا) ©« تسيندردرمنرخدك ىنذو ناو

 امد



 (ةسفأ

 ,ىفامد نكدبك ايا مانو ةماغلا لوهتدشوةلامخلا نمد ل_هحهنالامد
 تارهاهلاوءاضايرلاو تاداسبءلاوتاعاطلا وف عساي

 نسحبامد نكي نافامداسنلا لذ د.كنوك. اجب رثأت وهاب
 تسون لو ءة دنب هك د شارو ل ده « ثددن لوبةهنا "ناد ىهاوك نو> اف ىوتشم دود سمو هف
 ديهنركيالتألداعلادهاشاا دسعلةداهث لوب مدع في رشا عرشلا ف ىأال (ىنعملا)

 0 ردرددهاش كانلسرا تشاد ىوتشم ا ذولو ةرحلا :داهشا عزاللا نال سذنلا
 ةلاسرلا علت وراذنالا ىف لو هيلع هللا لس ل .-للارام ( 7 7: 31

 ىقأولزنلوفتو ارح نبا اًرحوالو رملاعلا :ناك سو «ءاههللا فس هلال ادهاش كائلسرأأ
 اناىثاااهأا) بازحالاةروسرخىف اسس |-ههف>ىف تآرغااوهورذنلا يف

 تءنبا دهاش ىربكلانيدلا من لاقو نيلالج مهنا مولا تلسرأ نمىلع(ادهاشلانلسرأ
 اريذنواثلاجدبو ريئيبلا طال نءنيبهلا داب هلارشمو ةبحلا فسواثلادهاشمو ةويحلا

 ١لاعىاهْما ىلا ابعادو انلاك حو انندح لاكبر نلظاغلا نم

 رح نبارحو ا نوك رادو

 :ثيا طولا طخ ىف تن اكس مينة

 دجوأوةيمجلاةروس ىلع ىدمح لا حوزكأزأةينألا اراؤأب هع
 نم ةمايلامونىلاهدالوأو هن هك ذي عوار. وصلا مها مدآ ىف ةبلذلاوةيولعلا ملاوعلا

 !لوبرتاأ سلا ىراصنإلاهفاكبءترئاج نع ىوران دما حورلا
 وبث نكس ا بءْنا نَء ىو روك يدنروبلاتهننا ىلخ يلو نع



 مدل

 يفة:ناكف هللا لو رادع نأ دمةأوهنلاالا هلاالدإ دم:أ الئاق
 مشي النأ ءدهاعيتأ ءيلاراشأو»

 نانءوحو قراشي مروالاو ثيم ٍقهارا-اةلاقروتلا اذهب
 كنا براي هنو -ىلعأب ىداشإ ثيشدشعب اذ[ ضوم ا ىلم

 ىفالاهعشب النأق امنيا ءءلعذخآنأىترمأو ثيشؤجاهس>وفروتاا اذ-هتروط ادق
 دفوالا مدا ع ديف ث يش ئبا ىلع هادئا وكيل كانك الم نم ”قلعطبهأ ءاننلا نم تاروطلا
 مدآاكيلع مالسلاءاداتف توناي نم لفوء أضم ةريرح ءدسو كل مفلأ نيءيس لي ريج طبه

 مالفأوءاش-ةريرحءذهو بالسالا نم لقت نأ ىببا- نآّكل لوب و ماللا كرم

 ءائيشمتاجؤرزو ثيش .- ةردنم ثوبان هعضوو ليربج متاع همن
 فولو ةكالملاةداجتو ليريج ةبطخت اهئاوذو هش ايو اهلاجر او لوط قف تناكرءاضملا
 عضور در وو تغدو أ دقق ءاش. ناكل نمئاوصالا تءهف شوأ, تامق مدآ
 ماي لسو هيلع هللا ىلص هللا لو برروبو «تعضون|ب عا لكي ظ لال سيلب !ىتح سانا |نع باع
 ءاسنلا ىفالارونلا اذ_هعضيالأ شؤبأىل "ىلا بخ أمم قريلاناعا ءثمحيف

 درو داو ىلع «نخأو هو ليث الوم.دلو طيور لَفَدلَو ىلع هذخأو هو تارعاطلا
 نم مكسنفا دار لعد خ أر هوولش .ةم٠داو ىلع هذا وهو سب ردا هلو ىلع هذسخأو

 جرت ماسمدلو ىلءهذخأوهوةرون جو زتفع
6 

 هذغأوهو جلاش داو ىلع هذخ ًاوهوها اند داوىلءهذخ
 |هدلو ىلع هذ أو هر روحانه هلو ىلع هذخأو هو وغراءدلو ىلع

 .هبلع مهاربا اوال رابح الا بعك لاقمال_ااهيلع هللا للخ

 ةبرضوارولاواكابنالا تراصف برغلا ىف لعو قرش !ىف !ءروتلانم نال برش مالا
 ىرش هلع بوتكم نينالآ لاذ سد نمةكل الا ازتهت ني: طهلدممزرلا نمدوع هانعسلا ىف
 اذهاونكساتيدوتفاروناهاكض رالا ىرتن ا انيرةكناللا تاق مالا ءءاعدر وانه
 ءاهلا نم مهاربال فوف ثا ,ه«أطلا تاونقلا ىف الا هيرجسأ النأ تعسفأ ةءالولا بحاسدمججروت

 ثوعبموه ىذا اذه نءةةياخلا هذه نم نسحأ ائبشال ءأ ل ىدهل ا لاغق لبةمدآلوةواك
 قلخأ نأ ل بق لذ تيرج أ دى ببحا ذه مهارا هللا ىحرأف دمغبالىذلا لولسلا فيسلاب



 مهارايمعم تيغتتا دقو حورلاونيطلا يبعدك كوبأوال_-صاينن هتيممو ضرالاوتاوعملا
 ةتاعجو ليعامس نب ابلس لا يرجأ !!هيرحي ىفاواسلعلا ةورذلا ف

 ةراسإو هئيمع نع مسه نيذلا الؤثه نم مهاربا لاسفف سانلا م 'اههلثو ةنجلا قلن هتقالو
 ىلءىئلا اذه .ةكباصتالا ارئاسب .ىلع مواضف هراصنأو ءاصجأ مهرب "اربااب هيلا نبا ىحوأت

 اهتز رمهاانأ اراسرشدت يهارا كو منغ للبلد موحأ تلو .ابينالارئاس
 ناكو سو ءولعهّنلا سهلا لوسر رؤنف تهم هبل < 0-1 .ارلادوسأ اهو

 ىلع ةيراج لجأ ذئموب تاكو, ,ليعا جايرجام تاج تح هئاهبو .وهرو
 |رمغمملا نا اهل لاق فر نمينت دعوام نبأ 4تااقاهظعا عأ راسا ممن

 دداسعب هيفو مدآت واب امدةافولا .هارارشح الف قاه-اتقزرىت» ياللا دو

 ديك اييالارخآو رش أ دجربز نم نعود جة روصو قار متن لك

 ديل يوكت روت ون ةاروول مالةمولهمل فهذا الريدع نمشرع هليبح ىلع

 0 000-2 بلاط ىأ نيه يديدجب وهافلملا ثلاث

 : 0 ل
 كرا

 صا نتاع
 تأءا وأو توبانلا هس ىدد حن ارونا اهتم 0 :

 هلدفوي لف قادصحأ دلو نم نؤنااناطةأسماةنامج قزف تار 0 0
 اعتلال شكلا الاذعفرن ران اضل ل سوم ءجذدتءلزنتناب راق َ

 كد

 ارم لتس افالا .اةمىف «يمؤنامىلا «تاوا ها هأ ىف

 كلانا قاص- ادفوهعم عزاثتت لاه «دلوفرطاضب ىعمت سرعة ماب جوزتق ى رعشة بج
 ىأر الف ىنو رزاكللرمبكلا داوملا ىف ءعجار«.قابوراذبق :نم توانلااوذخأوءلثءتءطقن وانا
 جا رسا ءرهظب روثلا نا ١ فص نم قانا ةررتامدعدروتلارا ءاذبق

 هداو ىلع هذ أو دو عسبمه» فو لع هدخ أ و هر تننهداو ىله ءذخأو هو قاميملا ل ىلع
 هدلو لع هذخأو ءوتاندع هدلر ىلع هذخ أو هو ليعاسءادلو ند هرقلا لعن ءلؤأوهو ددأ
 هذخأ وهو سايلا» داو ىلع هذ ًاوهورشمهداو لغه أو هو رازنمدلو ىلع هذخًاوهودعم

 لا ىولم مب



 (4ئ13]
 دلو لعهذ أو هو ةكر دمه دلو ىلع

 ما نع كرر“ ةريأ درا هموغل مه نملؤأ هالمئاهمدلو ىلع هذخأ وهوا

 ءالاىلا

 , نهال ءدخأ مئاءوبأةةزانلف ةملخأ .الوار طعم السكم موثلا نم مولا نيب رهتشاو بلطمل اد يع اهم وتو اجلا ىد 'لرونلا لغتنا نر اصلا .ىلس تار دخلا ةديس مانا ىف هبااريشأف نب
 «مئاهلةانولا ثرعض اساو جرت (ن)مالغايب اذاباهذأءاعسلا بر مئاها.هللامق

 رشعو اخ

 نول ىرأ ىلا ثراحلاب ل تلاق نولرغن لات طناف

 نيف اهبر غلب دخفرطو ضرالا ف

 نأ نمرخ الل تاق نيل اعلا بر»
 كلامزه بلطلا دبع ىلالةز"

 هومجا ملاوشلب!! تراست قرثاولاو دوهعلاب

 اروثلا هوجو قراشي فر ثاناوررك ذ4كلدو مس ءزرشحو ردك ءايسنا ةوبتلاتاصاهر' نع | باطملا ديعدهاشو هومظعو برعا | ذوذو. مانأودتمظيصوكرسا اما بلطما دب نس ناكو هنعمل مهرمأ و برا ارضي ةيعكأ امو ,رعامسا سوت لطملا بهل سس
 ةتهاكتلا ىلع ز خد ىح كر ءرحع ماقدنا هثء هللا ىضر ضابعلا كهل اها .ةرامإ سرب ىأ ًارنئدملا

 أ

 ءنشأوهو لطابلاىسغب وقل |لبغي ناكهنالىصق هداو ىلع هذ أ وهو بالك دلو ىلءهذخأ أوهو رصد دفو ىلع هذخ ا وهر بعكم دلو ىلعهذخ ا وهو "ىؤل + دلو ىف ءهذخأ وهو بلاغد داو وهو رهف.دلر لع. ذخأوهو كلامهدلو ىلءهذخأوهواشي رفعم هتطس لاكلو أرمنلا دلو ىفء هذخأو هوةنانكه فو ىلع هذخ او هرا
 ةيمكلا عافمو ليعاصس ا سوةءديف ككو مولا فريش هنالهبىعتوبت اشم دبع هداو ىلع

 هاداناه»
 لكم هنروط دة ىفا يتكال ءاياو دهشا هن لان اهلك ب رعل اىل_ءءافطمساو روتلابهمصخال ا

 اريح ارياللالول اكمسه جو قاءروتلاناكو همدو همن ة جوز ف
 ,ابحالا دوفوو برعلالئابقءيلا ودغت هوضدعمالا

 تالوسررؤدارأافاردتب حق زيدا كل لئرهميلا

 ىلع

 هيلع ىصقو شيب
 كبها

 *لءافقودق نيم تدان اذاو ضرالا هجو ىلع ةر ملك, تلدند# ءا



 طافاجب جو زتةعتاو ىأرو هاربا هلم يرهظت#و حوت موخ
 تيجى د غاروتلا قراشيإو فاشدبعه_هءاوبلال

 ل

 :أايرخأ ءةمذدح ذىلعمز مزهذ هللا دبع لع تءقون دال عرتتاندعولا
 .ةفرويزملا مالا اهلعاوشرعو حاج اهوعاوةنهاكسلا ىلا اوبهذو

 1 ف

 000 لا رعششو
 ااذي_بوأ دونم مار لاقتاذا ها اولعو *ا ءامسل

 اكو ىرمظ ف ميول عج وءاه لايف
 هللادبع ا ْممتعم-ماتصالا نم. 1111 بة

 انوكللاةديز كابل نمر ىظيس «اةمالع اذه بل طا ادبع لأت

 ةنرهاصم ىف بغر رف عيبج نعزاسنماو لا ءاغسوةروصلا نكي عربو غولبلاًدح
 قع ىتتفيوستلا باو بلطلادبع مهاطعأف نيهالسلاو“ ايئغالاوبرانالاو ب ناجالا
 مهروس ةوسالا ةعاس رهط ةكئالملاتناكو هيلعممسفنأ اور ةرمثك ت انب هقادسب <

  ىفو نيرشعو أسخن غلب تح هتلا دبع مهن زرت ىلاعتا

 ىرقلا ما ىلا ماتلادوهين م ارادغنوعبس 3
 ادرغتمديصلا ىلا بهذا درع ناماو هللا دبعن موكستةدسصرالا ردها

 نيبهوىداولا كلاذامويلا لاذ ج خه ارب دمتبف مهفويسسةيطاولاأو ةصرغلا اوهنغان

 سيارت تاللتنسب رفزم «فهنلا دبع ىلع دوجلا بالكمْزمه ىأرف ديصالىرهزلا فائم دبع



 ءاو سه قاب لو
 .اىونادبع

 ةليللا سابع نبأ ىور ةنمآ م حر نياسرملا دي قفا 5 ١ ردي 0.
 مانسالا تكسنور بلا بازدوولاهلارورهو شوحو كا دبتماكتو مههجأب برعلا ناهك
 ةتسعادتلاءارتاسمأ .اك الاو :ربابجلا تسرخو لابلا سؤرو

 هع اعش نمو نمل سفن اارو.ناكتءأر ىلح د اضةئاددعو مدلل عاطغنارسغىل> 0
 ىللاقةروعشلا نم تبغفرهوج ىأ

 هيهسودسام لكربت ن مدح اولا رهصلاب ذيع
 اراصتمالاتررضخاواورطمأ هببأ بلس نم هلام عفوا
 .لسرأر هتأ ةءبسءلبح نم ىغم لهن (ىدت]خ

 ثراحلاههولسرأ ذة لي دلا ىف ضم كر اظترا جل
 نيثزهل اروح (قذتاو) ناورشؤلاةمركجن ماطور عب ىف لوسيرلادالمم ناكو نيت: لومسرلاةدالو د»١ىوت ل يثو ةةتاتلا13ن دو بارغلا ف ىرارت .دحوف ه.قأيا

 روف ةياكلا هناعقاو نهر اةهيا لَو"
 لازف ىنطب ىلع م انج ”سمأ ضس أ رئاطوهاذانتراظنذ
 ىثيي نم ترظنو نبال نم ضسأو , للا نم ىل> ًاوهاذان ءترشفادختيطصأف هعضودنع ىثطعد تشاو روتلاالا ءامسلا قالو ضرالا ف ىربالن

 ! فائمدي# تانيا ث اب اشمةوسن ىل امم نعوا
 .لءأ قلطاادنا

 توذايلا نم مهنه جاو درمرلا نم ما .ةيرويطلا نماعج تيأرو سأنلانيعأ نا ء
 نوت نيل سرملا ديسس عا طق ةبعحتسحا عطس و برغلاو قرشا .مالع أ ةثال*ضرالا هوا رو باع ىكع مذ أ ميديا قنيفوغسم ءاوهلازج الابر تيأرو
 يفور هذ اوردح اولادي :رهط ل هتسا انو هيدي اعفار ضرالا ىهدعخإ أ
 رده ذمةيوآز لكل د هز نم فاراطالا ع سعت سلع ةياتلاءديفوأ يارخآلا
 تسلا اذههتابيبح لاو ثدطلا لمام مقتل ن م |ءاضس ةريرحرخ آلا ديفو

 هنأ

 :نامز طرهتاااوأر اشي رقنا ىوراد##
 ,ةتلا ل: ترعسو قازرالا ترثكو

 عسير



 (( نلف

 "اهلا تأت دارس م* ا دنت عمست تطل ال اذ ف هع شوو عسرالا اينافلا بنا اعد

 ىطع أ ممء1 ثلا ةريرح اب هوضلو اعبس قبربالاءام هولغنةةبقو نكم4 ىهذةبعكلاراذخا هنا

 نء(ىور) تاروالااه»-:/ترزحولا.هنوبنتاءالعراث [نمتأر فهل اه مزاول حارة هلم

 سماع ىفو طئانحلا ىلادنتسي ناكمسارلا فو رهشأ ةثالثنياوهو هبلجر ىلع قتوهناةهلح

 مللنو هيلع ةّما ىلس هسوق نم لضام. لاغالاعم طلتخ ارشاعلا ىفو ملكت ادب نمألا فو ىشم

 ةئسلاىفهردص دو هعاجرابت ل ان قارتنالا مدعاهرطاغيفو هتعحرأ .غاباملو

 1 ا نوبأو ىاربطلا ج رخأ همأ تفوت ةسد الغاب الو ةمانخ ىف لأ 0

 ةيلهاجلا حاس مىنصي لو ىنأو أ نم تدفونأ ىلا حافم نم جرخأ مو حاكن نم تحرخ 0
 الرشلا اوكر ثو يهاربانبدبنونيدب ةيلهام ا فاو فن ةءاجج نءتنث طويلا لائم

 ركب وبأ ىماغلالثسو كلذ مه؟ل_نكلاسمالسا هبلع ىلا ابا نوكينأ عئاملا اخ

 ىل ام هلو دالد ة#م نوعا م هنا بامأ ذلا ىف لو هيلع هللا ىلسىنلا"[1لاقلحر نع ىيرعلا

 3 مانع أ ىذ !الو لاق ةرحآلاو امثل ىفهللا مندل هآوسروهتلانو ذوب نيذفا تا
 .ااط ىباىلءهتمدخ لامر هدح لترا ناهثلا السرتاناطاخلبالو راثثا فهنا

 اك ثعب نيعب رالا غاب الون لالا نع لك :تازهعم عاوبأ كلذ نيب همر وظو

 قم ا فرم دفف ىفرع نءلاتاذولو :يآلااريةنرازتتدوا دهاش كان سرأاناىنلا اهيأاي هيلع

 ىلءذأءاهملا ىلا ىف ىرسأ اا لاق هناءار هل معن لاننا /ايور)نح نباًرح مالا«

 زم تال نءانالوملافاذ_هلو “يلعب كدب أهتأدسا لوسي دع هئالالاالبوتكم شرعلا

 ىمئبشغةلامراةفلاا ذيمرنءل ابو رماينرابأل ءثممفا قير لح الامامالاو لالا

 نم نوك | ال( ىلا ١سم قح تا هرج ائاَتَح د تر
 | انماط 39 ناساتاعسريغ ىلس لان هاذو ةعموارح ةئيد رلانالخالاو ةيفئلاتافصلا

 ةلودلا هتدر أ نان(ىهملا) يبس سوعخر تشاد تحرك ذازو ىنح ل طخ تداداز

 اًبسهبشغىلءْل-ةىلاعت هتجرنال لرش! نم ةنعا نا لشن ضو نان اذهىلا لاعأ

 كباافاسوالاةلازا كافىبضغىتحرثْفبسىوا ىلمام مو

 1 ”رلا ىلا رظننان مان ديس لو ءرلا نماهبلط نم لقانا اهل
 .مئايلع نمثل رمح لاقاك مو «بلع هللا ليمثل لاقوتأ سم الث هللاالا هال

 8 ؛لاقس تلا داوجوهوربك الاد اهلا ىفارغسالا ءاهأما نمانمجر لانو مهاف ةةمصلا

 هنمأ' الع مالا هيلع ءبشامغاو ل ساو يشن ةلتبالا لمخالت دهاشملاءذهو ىئاورمثلا

 !«ءاك- أ نودكو ب واهنو دع اؤاكو ل سرأا عب



 (هذْنْلا]

 ور ط تراي سرك وثك !اردنا ب ىم هلا ىلا لو هولا بل طل نام ,لكوفاولو ةينأب نيلسرملا ديسس نم ةين دل مواعلا ثراو "ىلع ىلا لل -تمنذاب بلغنا ةيةصنو للا ماكضساو ىمملاو
 |رطمتاو فوم ا نمت صل نآلا انهلاعت سرافاب (ىنعلا) جرمك تدإ ابعت ىدوب الشم
 ةتسرإل ىرنش» فرشو ردق بحاصالوةمىأ اره ل لم ايبكلا ارعتنك ثنأ
 سيتغي ىذلانافدر ولا لثم متم ناوه نام: ىفوا ٍتازعلاو هنلطل نمىأ هكون مو أرفكلا نمتصلخ (ىنعلا) يب وهنآتسورسنا رات اتسراوورفك أ
 تالط نم دةةودامبالاو ديحوتلاراوأ ,ث منوكيف هدا دعت سا عمم اهب دعس بحلاراؤأ ةلصولا سناء ا عبو دولا سلط أ كلذوه ىذفا ىط هلا باق حالم حابس حاضرا حابس« نم
 رقع ىدوب لون همت ى ا ماون نمو ىو الك+ ارغاملاو سفثلاَت ارو دكو هثمرفكأا
 وف ىلع 1 ارت نوكش فيت الا تاما (ىخسعملا) هب مك نوح

 | تاما« ىعاطرمرا عز تبسعم »ىو ابم تنأ فد :انآلاةددحاو سمن
 ىلع هاظا ىف تسد ىا دعا لكس نس مح أ ةيصعم اعف

  ت.لثماوءامسلا ةم اسف تب وطف ذر ملاولعو ةرفذللل اودس ىنعلا ىف ةيصما !تناكف ىمجر
 ناروأ دمدرب ىراغز فو دمدر "ناك نوتفعم هن سوو ىوشمناسجالا مهتمة دس للا

. 
 ا

 ذك كلوشلا نمدرولا ناررأ تبنتاكمثلَوكأ ,ءدرولا قاروأ تت ل اذهايةدو# هتيقاع ىذملا لج رل لاذ اهلمف ا! ىهو هنووسم تبر ملا اونأب تأ ة نومهم ةيصعم(ىنعملا) درو
 لعاب اررفدروبن سالو همك ار جاومأ نمتيماذ ا ةيدصهلا

 ب و لورد هاو رم
 : هزم هللا ىضر ب | طحلا نيرمح با

 اذ مهتاثيس هللا لد نيذللا ثا وأ ىو
 ,كيرلأ(ىعملا) يلوبقه اردو شدي كا
 باب ىلا هيذج تح ناسالانب ابرهثم تر وطال هيصقدكليا لوسرلادصق
 اوحوبأ لاق سو هيلع !ىلم هءاعسأ ىف ةزج مالسادعب اورو اشن نيكرسشملا نا
 هديوتك ل هجابأ باج ورمع دوعتق ةضف ةرفوأ فلأو لج ةئامىنم و ثىوعداسبأو أ ادب
 نمىلا لاق به تنبأ ىلا هأسف بضغا ارمع ىفرا ل٠ انث أل هللا دب# نيييعن فداسصق
 لات هيلع سس رو هتبل لطلاب ىلا كلنا نع تلسرأ لاف هل زال برعلا ةقرت بيسك
 نمالك ]نا لاضفالرل د هلم بلطف !وجورزو م امل :تأ كنب لخ ادوهام ل سار 4
 هلل ةروست ار في بابلا» ارو نم ام .وءسف ةرل هاما ال ذ



 أ مدلارتشو ةمدملا هز صال ةءمانتدارانا.غأرساكتا ىدتعمءلاقو
 نم ملاعلاجرخأ ىذفا ناكملاو نوكلا قئامن ن .ىض ناءأب اطأنا ناي تااقث اه ىلع

 كفوخ ,ظاووللا هم حوت ىلا اءا سوو ىحو زو تلسأ فان لو سرلاب ن دوجولا ىلا مدعلا

 الفمتلا لوسرا دمت أ دوش هن !الاهلا الأ دهشأ فوبسل ب نب رضولو لوس .رلا حو العمر

 ضرع: نأ ةمطاف نم بل ركقتي ير دص نع ماقو م نو ةبانعلاريسك هبل ىف حرط عمم
8 7 : 

 ةيصأا هياع

 هلا قالا اوهو ىلإ
 اربكر عنا نمل دي وتلا نت لا ىأوالدبعي نأ لهأ برلا اذنهنا 1

 الفد هسهعبتو لورلا ناكم نع لأف نب رم ادحأب مالسالازعأ مهالا لاق لوسرلا نا لاقو

 نب رمح ىف ببج أ لاع دلاقو لب رمح لزم
 انانبح مالئافهلال ةئسم هللا لور ماغق باطما

 اذيالس أرامل هنوافش فاكر م هتباوغفيسوتو

 فأر ظناننورشا-حلاربكو لوسرلا «ةناعف هت! كوسراد#نأد 'أرهتلاالا لا النأ دهنثأ

 « نا نوعرةنآ اسر صب وإط ىو ةءااثلاهرونارس»لا الو نمره
 هبتاملنوعرذ موه ةرصسلارصت بد

 مهلففمت وعرف مهلجر أو ميدبأ عطغت
 اينيراسنئادلا ف ل رأو ىلاتعتةوَفارعآلا روس بآلاو ابنلودو ةدامشلاةب
 اذا مكسناو مالا ئيبل اغلا نض اننا ارجالا:ا نا اولان نوع ةرمهسلاءاجو ملعرح الكب

 اوغلأ لاننيغلملا نك نوكنن ماو قل نأ اما ىموماي اول ,رفثلا نإ

 ,نلأ تأ ىموميلاانيحوأو مالءرصداازامو مهورهرتاو سانلا نيعأ

 : ثول_هراولك ام لطبو ا موف نوكسأيام
 9 3 ثءناسيالاةودةءاعااوزاذغئمل اعلا براند[ اول ئيدج أ

 نكي لولو مهدانعوةرصتلار هم نكيملول(ىنعلا) يدولم ثوعرذبناشباديشل كو هرج
 اكذاو مهره“ مه دئانناكن دوثعلا نوهرذا ممصس مدواعا

 تازهممواصءئدديدبك ظ ىوتثم اود مئتساواولمأت
 .تازجلاو اعلا اور ىنةرعدلار هم نكيز ولو( ىنلا) تأ دع موذ
 تدرك ادخار ىديءآن 9 ىو الا ةه ال ةسملاثراس ءاصعلا موا مئامعا

 هنلاةحرنم اوطاقت تسد+[تءاطدننام ه:ةنوح و تسفر



 الهلا

 « تايدصو دنكيم لدبم نوح قي ىم ةماطلل اشم بن ذلاىأ ال طونقل اقع تب رمش
 تانملالّدب يهمك لاكر م لامعا هه ناسا (ىعلا) تأ دو مضر دنكيم شا ىتعام
 59 تاعاط تانسح ماتيس لد كئلوأف وف ىلع تاثيسلااب
 مرام بسلا اذه نمو (ىهلا) م ييتودددرل دترط وأ سحرو ٠ه محرواطبشم وجر هدو نزال ىو نيطأب نزامغلافنأ مرو ءتاعاط
 .دقرطت سيلباد_لا نمو ناس الايات راهلإ اريثكى وشب هنال
 ءاسارام ماك تأزو درو رب ىهأ او طا نوكيا
 ار نم مداشكردنماردلا# ىع الئاتزرابلل نسحأ همر كسس نمي ده ملا او ىل_هانديسسناك انو هيعس عاب ضل ةكرابمري غ ةاسميلع نوكش عال اراسٍبندلا كاذىربامل (ىنعلا) معاش ةلرابمانارواددز و. يتءاط دسدنا 372 يدب نوحلا نيمري بقا "لاذ نمر رو «.ىأ اشد ري - ليان سئانا
 ,تنأ باسبلا كل تقفانثأ لعل اة ءادلاعت (ىعلا) كارت نم مداد: 1

 انأو سهو | .

 نسحأ فيكدسلءا(ىدلا) «3ادوأيتاكأ
 0 اوةيدمرسلاةداعسلا ىلا ابل سيف دسحالأ 0

 نك »ب هاوأ تاكربانيلع داعأو هرارسأب

 ( ىشر ى ءان ديس باكر شل هان نذأ ىف سر هراع هللا لس للا لو دلو
 نباىور « ربسملا .طءأ ذل ديىلع ىرمت "ىلع لستق
 الا يف ثأ نم ىلءا لاق لسو هياعهتلا ىلههنها لو سزذ /

 كر ىنعي له بض وذا ىنعي ا دق ىلع لي رضي ىذلا لاق ىردأ اللا نيرخآل
 زك انأ سانالا د اسر ا لات هئْو:ةزرابلل ىلءان ديس نب (ىنملا) «سورهرد دشن نمسا شل 7 لوري هرم تكج إل ىو دا عاف بأ نم طمني

 يرد روك ه جرا ابشرك رمغي تاك ل ىو ىهوةمقلا نمورا«» لاذوىةداس نمفيكفى الهد سات ىلع هتيادهر ههاروب .:.وهادسأ ىنالارهتو اسهم ىأ ةيقوغلا نونلارسسكي شوت ا امىفاسس> اول لسسم ىأ ةرقوذلا نونلا مضي شؤن تاق ىل* ل جرا



 لكل

 أ نم حلا دبع ى دام نذأ ىف لاقرل و هياعمللاىفسلوسرلا نا (ىنلا) مرسي تدرك
 دكنادرك ىو ىنكم يو هعطغي ىأ بقر نم اذه ىننأ يابوي مجلم نبا ىأ هنأب م
 تس درب تباع مآ ال تسودىو زا لوسرانا
 بمص جو نم مل-وءياعهثاىفلوسيلا لاذ
 ) ماطخركت.نانمرا ديانا ا كرش
 | ىللوقي ناكر و هياعللا ىف لو -رلا نءرسسلا اذذه ىلع هفوقو دهن مهط* نبا
 م ميرك ىلع مشير هبدنتا ىمهدا ف وتم ىملالا ءاشنلا ىلع لات>١نأردنأ فيك ةلدينم قومو و اله نوكي اس4 لوقأ اذك أ (ىلا) م تس يح عاونوج نماضتاب و تيتزيرم ل موج مي وك ىمه نع ىرتت ركل أطانا_اذه مرد ميال ى [قابإل
 رك" االئاةراعرضتمى ادق غب هلم نبا ى أوه( ىعملا) # منو وح ىاربزا نك ١ص سم
 2 .دزوسأب 6 0 0 8 ,اىلامت هللا لحال

 ىوتثم.هحور ىلع ىور قرتخحال ح ةحبقلا ةرئاعلا "ىلع أ
 ناللوتأانأ (ىدلا) ب لص د درك ركسنر مم سنة نأز ٠ لعن

 ةريثكمالعأ سكنا لسقلا دلاذ نمو لدم يلذةلوك
 (ىنعملا) ي قدو نعط نح تل ارز وح © قح سد لعأف تل 199 ىوننم ىلامتأ هللا نم هلعأ ليئم اع الوورلا اي نالاشغب نمي ,ؤيىرأال (ىنملا) وز اد يعن مارناهكشاز و يزعامرد سهى د معي اىرثم تابالاووحنا لبق ردقلا واكس لوموءاضقلا حول بتكو لعزل ناد ىلع هنا

 نال يالاو قدلاو نعطلا ىلإ 5ىلع برضأ فيك قالا :ديرعافاار حلا ةل آتنأ
 صاصقنا سب واتفك ف ىودم طنا ضم :ءئاطع نمرصغتلاو ءاطملا نيمءالت.الا
 ضاصٍلا ىلءاندساجأف ئثىال صاسفلا لاذدعباذكه ةمرةللاىف لعل كاك ام الا لولا بابان مهطم نبا لا( عمي تيفشزس تاو نا مهثغك ه تحرج زا
 يكس ومالا ناله ل عالم الا لص د" لكرد فيالؤ خرسو هو نحلا ةرمذح نماضإأأ
 جاتمتإلةيهلالا ةٌداض:ااهاه-الا ىضتقم ىلء ذب راجي :.رهةلاوةيططال ماك الاو ةيئزإلاو
 بدالا ةياهروة:كلاوزهلادبعا ىلع بحاولاو لعمر امج لب الاهلي ناللاؤل ! ىلا

 م ينم ردليوردوع ضارتعاز « ضارعارادو لعذر
 قيشللا لما فلاوه هللانال ضوعلار ا وملاب ضإب لا تنئتهضارتعا

 اى هرارسساضاب رف كح هئم تنثتةيولار ارسال نضنمب نبه م خارفعأ سبأ ىلع اشير ضرتف نا دارإب هرهطأوئ ةطاوبالعذ هلا دجر | نال نرد

 فحوو مو
 دك امدح ل اغلا فحول

 لاب ىرج ما نال سكهناو



/ 
 (هسرإ«دحاوافاملردو رارهترد .دوح لعفرب دسرار وأ ضارتعا 1

 لب سئالدحاو فاطألاو رولا ىف نال نال لف ىلع« ارنا (عملا]قئالاه انعم تلا دزس

 ةلدمل( (ينعلا) 4« ثا ارب بكلام كلاىردو تسرارعم تداورهش نب ردا ىوتم 4

 وهرب دتلا كلام ثا امملافوالءو لج ىلاهتود مكسصألاو ربمالا ايندلا ىأ ثداوملا هاله

 يدنك راب اردتشل ءاكشنا «٠ م تحس هل ىارك ١ اردوعّتلآ ط ىونثم هريغال

 ىلاسن هثالاقدربب ىأ تبلاروسكسملا كلا ذلاثح لعفب هسفنال ؟ىلا عت سنا (ىنعلا)

 صا هةلاب« ئارسكا اذان هنل ؟نئاقلانالبايل الاىلوأ انت اح ص هغلاىف مكاو

 ان و مسار 0 جشرإل ىوتثم ةعقنم نعولعال ىهلار
 بنس

0 
 "ا هرسو اهسننو أةيآن ةنام صر لعارعبك اب (يتسعلا) 4#

 ضوعودب اكوا « دز خوش ن حق ارث "! سار هول ىونش ءهنما ىلع ضرتعت الوأ ىذه
 شيئحلا !ضوعو اشيكس بهذأ ىلاعت ّنلاىلاءأهثثا اهعسنةعب رثلك ( (ىنملا] ع درودر وأ 0

 00 اقلا و

 بالا مكحو لغشر اس سن كر اهلا لش حسن ىأ هارون نمرالا

 .ماا مسني كمئاولادامحاو مونل تح لاملا ةدراو ل تاك ذو بدسم ةدا

 تابسو موون ادا تلا دحر 9 ىوتشم : ابحلاوةمفرلا

 تنأواو (ىنمللا)

 3 بتال ر وهاب خرارمسال عمات! دولاب راهزالا عاوبأ لدبأ هلاكمايننالا تاب
 ارزو رلغش خو دمدنكب شوو ىرد# ل ايفإصإسملاو لدغل رس عب

 طعنت نأبةلفغلاو مونلابراهلارورو كونغ سوتست يللا (ىنعلا) يبارزورخادر
 ىوتثم لسكللاو روتفللبهلءساوماو لمع ونمَمَكو أ دا هر ظنا بسكلا نم

 لالا, دعب (ىنعلا) يروق شن ؟نازتحخوس ىداسج ا
 | بدسل اوك ذ ليبق
 لام كننكراجلاب

 اذوربىهوةلعتشلارانلا كل:نم قرت ةلفغلاو مولاوهو هين عئاولا دامه او ليا

 ةعب ىشاوادبأواهطسن زان ةقئارلاراهزالاو ةغئ افلا شئ اشحلاكمئارثل ناكئنعب د رولا,
 لولا

| 

 ةكرملا نع ةعم اقتثكو ةحارلاو موثلا كاذبة روسةمظل

 ءامذلظلا لخاد نكي نكل كنا دبالذحار اركيزان و لأمن ماحالاو
 نياك (شلا شلة. هدرا ”تاردىفإل ىمةاياا

 لمالثو هلا ئه ىأ توسا لام سأر كس نكس لاو لوغملاءالجمونلا هل لخاد

 زو ثوملاول:ةلاو والاب ءا ضعالا لطمت ةنكسلاو البام نيعتسلا
 حيرت ةراهلل !لغش مسني للا لغ نااكفاهدادضاب ف شكستت ءايشالاو ريغال ظغالاف



 ميلالا هلا باذلع نم .صساملا م ىحب صا سهلا :كساذك ةايح ل غسمال ىطعي و
 || (ىعملا) هذي رح ؟قانسورادبوسرد « دياب( اهدشاهب

 او تاملا ىف روثلا رحم نوكي ونئدلاو باةل ارولتب (| ف اضواروب باشلا٠اديوبسف قلخي قحلا ةرضح نكون هظب
 .اللجزانامز رخآن با ملص« د

 حورلابذابو باةلاذخ كاذ (ىنملا) «نا ها ريسدبابنامأأت « نآنسادنآدي رب“ [رستارارهدس» ىونثم رافكل ا ىلءةبلفلارنمالا ف تاميالا لءاراصتأ, برا لاذ نمراصا زد نامزلارخ اروضحو ملسو هبدسو لصلاراديراس مالسإلا«ادنبآ ف سو
 قولأ ةئام سأر ب هدأ هيعبا دبصصو 4 1و هيلع هللا ىلس حوتفلاو يكفل اوزعلا بحاص
 2 مذم اش در ىناز داس ابو كم الئمااءاوانمأ ماعلا قل س أر يفاءأ

 ىلم ناكنشو هبا هرءو ءوئنم ةعفر دع ريا | نمصغلا عل
 لهأ نم ةرضا ا ناصغالا ىفاالا دوج ولا لن نم مهلا لو سرداشراباوعأ
 ,تباثاهلصأ ةبيل ةرصشكن يدار ماليا ةر اوله ىتح نايخاعلاو

 هتاتسب نمو فري راصمالا ة_ رئة هنسرلاهلاقاتست1(ىهلا) شو ع .٠
 شيك هدوحو ناتسس نم لب زيادولا هك ةناياابغالاو نا:سسبلا ىري تح شيشملا
 تاءاطلاراغأو ةئسكملا نالخال اراهزاهدومث ناس فر وظيتح ةئيسلا قال الا
 امم ىت-دسافلا نسلاة ,هلافاكسلا غب دنكيم نا ىلصم عام, ءبطأا لاذ (ىعلا) يي بريه ىرامجو :ردزا دهرات هبطت اردبدا دنةدنكيمإل ىونشم رخآلاثموةلوبملا

 ىلءادجذلاةبقابلا اي
 ِ م ةمملا ندم: -اولور اغكسلا عسنول#لا لئافتاذ ا الثم* اه سو ةعفر
 ىلع مهتاز رأ ضرعت ءاي>أ اد مثل 'نالررش مو>اررأ ىلع عئيالو مهدوج قدو

 هدب ربتوح ال ىونشم عجولا مل لسيف نو ءرثل ؟ىعرأ:
 رض -رادوازرب «راوح قر رولح تا

 ةز ريم لكرب ىذللا قزرلاراسس لكلا
 نار« ل 1 ةروس ىف هللالاة غن لا



 نراك ايءاشث يح هل
 بلالخ ىنبتنا (4

 هي ربنوح نآو ب
 ,لدعلا عطقن اا .تاويلا يلح (ىملا)

 ناوبملا نمل شذأ ناينالاو زج نانالا نيراس نك-اناسنالل ءفنتاويملا ىدذولو

 اىلح 9 ىونكم انريثوال_تفدادزا ءزاسا مك اد ناس الادوجو ىف مضعا .اذا ىمي

 0 ام( ىنعملا) يني ' ريثآس ايف نك دياز حت
 لوتغلا ناسنالا اذهىلءناسنالا هرجراس ىذلاناويحلا ل

 اريسكستمالارا ىل امد لاففارسس كس: مارباج ى أر لسو هيلع هللا ىلسىنلا

 طتادحأهّما ملكاملاقىل تلف هللا أ انج كرم .أالفأ لاقاني دوا

 ىمأ برا لامت لطءأ "ىلع نم ىدبءاي لاف اسافكملكو كلابأ اوباضءار ونمالا

 ةيناشلا كلف لق احح ايندملا ىلا ىنرتنا

 رن هيظذرباج لاق اصصأ

 نمبهتيال قاسنالا قلما (ىنعملا) كلو ردمدرضهتدرالزاقاح ه قوتي رشدر وع
 ىونعلا بارشا|قحلا هرقسةداهشلابب هذي فامورلا قام الصحي مث بارشلاو ماعطلا

 اراكمالا سواللوةنمصلخ ىذا عوطغلل !املا هب رش لب عطق فالك سل اذه نكمل

 رب اي مانجر دوف لعرارفالا يضودنةيزام ةااعيطءوارقم ىلإ لوغب كامو
 نود ىأ وبك سوط ىو +لاقا ذماوءثمالعأ ىلا لسو يد نم عطغنا نمو ريك الا دا «أسا ىلا |:

 كب 5 (س) يت يذاج ترك ان هاتاسيوكر تمه

 ريق (كانبرك) ةمول لبق مم (تمهودر)ادنلاةادا( اا (ك)غرفاو
 ءانئار ينم ىم كت .ءكو ىنح عم ةحوت ملا هاسثلا ( تيك ان) عد اصالا فارطأ ىهو نانبلا

 ةلداعم ىمرافاب ءابلا (ناس) شمىلااها نااولاقو اف اوفرمت باطن فرح

 غرف ةمولا لل قوه ىذه عدباسالارب هقأر(ىنملا) زيك اوهنانلاو ىف رعلا ىف ةرو كسلا هابال

 || ةدمدتاةورمىراد تزال ىوتتم زياابالحورتايح وكن تملا برشلاو لك الا نم

 برشلاو لكالابكااغت_ثاوهر ببدأ لاذ م (ىئسعلا) يدب سنا فىدر ورب



 قل
 هضرعو هول عشن.ال ةرغال لب وطرصشوهر فا هسا, اورلاةايحلارم كسالي شنلا
 لجالىاةب_برافلا»ابلا متغب (ىف) هحولا*ام ثدا هانا رانلإ قر يو ابطح هنااا

 نأب نم زرع دوأ دي ركل ىبراتواو بهار ضرع اياوالاو»ابالا هلءَت الم هام تار ىف ا .ةنلا«ا ذسغل الجال لور تكسلعا ينسب
 كل (أيهك ) ىاودملاحورلا (سحاج) « سموفنا د ةرزوربك ارابعك «س>ناج

 ملت (ينعلا) ب سافل ةةك اسلاةله هلا نيسلاديد او مع
 سل احن مزال ىأ داشرالا“ ايهك أ تنأ زيللا اذه نم سحلا ةقاقت

 لاصلتابهذب !وادبو ةعم افسةيسا مت لزأ ىأ ابهذ ساخنا ل هجاو ”ايلوالا
 ا نع ضرعنال الا نوكستنأ تيلطنأ اذلسهاي [نملا) 4 تارزات هلا نادركمور « «الثىأ ىغاو درك قوش ىواثم ةيكللا

 : نو بازل ارك 4 ا يا سما حرك 9 ىوشم ةبجن اراس'امو ةقيرامل ا نوبأ هن ىوولام ..ووىوسلا سد نم كلو"
 نم 0 :اذالا ىف كك امال ىفاحو رلاعؤصلا نع
 ةعسطلا لفسأ نعج رخو ةرفغلا لارذأب املمتمياىلابتىأ قوذلاعت هببس و ربسجلاب
 م واتس ددمادتب هتسكش نوح كرت“ لدا الر ىلع كلل الءأ ىلا دعماو
 ل نعال للا درا اهو ديالربلاىنأ امل (ينيعلا) 0 وفر
 عش الدرف ا نمدبوتلاح ةرنالا:.ةيقورخلا لا اا

 فولأو
 اهون منا هالناوهتلا لرتو تاشانإ ار .كبالإ

 00 !ةعترمموهوللا كك دوو ةماق سدلأ ناو
 شسردون آسديوا ىذشد :ارتاونرك ه9 ىءان .وناارازأبْ لوجو لمجال ةملخما

 11 كلا ثرسكنا ا ,و تسد ىراد نك داش
 نا لوي هيلا لج ايتحا
 صخرلا تدئتجاوةنسلاتقأو ريةتلا عرشلا ىلءكلاوت ا
 ةينادوثلا بطعن م باجدسا :كلاو« كلان هنكلاو ةساروتلا لت رطلالهأ قفويلع

 اراد ثرملارسكى لاا ةريسك امرمح ىلءر دقت لو تربت كو لهفان عة
 وفرهادار*: 2 م ووادك د شابوا نحنسكش سا .!ط ىواشم لو

 أربح ىلءردضو حالسالاووترلا رعسكتلل ان «ةئالو د شرما ىأ :(ى
 (ىعلا) ك0 رهو درددلا دوت خوددلاد اكد اونو ثمه سك

 :أروسكملاربجاوعت#



 عييبلا الهثم نح أ هضوع ىرثشاو نخأ هع !ئملكفرعاو نتا لعب قارلا لعب ألا كاذ

 نسحأ كضّوع .يذنمم نم عل ازاام لكئاالزئاج هياع ضارغءالا الو بيعاذنوا

 دثكت عال سلا « ررورزدن ب 2

 تيبلا بر ذم ءابلوالاو ء1ِنن الا نص هئفيل وا المو لج ااا ذهاب (ينلا) جرو

 ردم لعفلا اذه نع لاوتسلا كي ىئيليالو زوالا نمرع أ لع لظلم ايلا ةسأ ل ءدصو

 اسأوشدب نمعطتنو/ ىلا )نذر ددراربرصتاراز هدمه ةنبزاةرباررسبر ا
 ىونث. ةليشق فولأ ةثام ىط»» وا هروظي و سأر فولأ ثا نامّرلا كاذفروثلا ىف أي

 | !:خاىل -«صاصُلاب

 !نء(ىعلا) ميدظزوقينوج مكرسار وب دوحزوااى دبر هز ارك
 ارسمشج كره دلادهكءازإو يوتثم هك يق هعيطم ىأ قا مكحريسأ ىإء ايس برشب هدثع

 قئاملانابهتيعدتلا خف نملك لعب هنال (ىعللا) جك دورب دفنة“ هدنشك وو دوش
 يت مهديزرفرسرب + ىدمأر سرب م "رهط ىوشم ىسولالارب را .نآأآ

 افيسمئباسأرلءاشبأ برش ىسملالا مكمل لاف سأر لع أ نملك (ىندللا] جوز

 زم هنعطو سر ورإو ىوشم ىهلالار علا نا ملل هكلهأذ لا صساقر منك

 | ملا نمفخو بهذا ذكسمالا ناك اذا (قدلا] جتا دبدوخرمع كح ماد شون هنا دير

 كحال ىلءدهعتالو كل فنزمع لما ىسملالل وكيلا ضف ماوقو عيبغل ا دساشلا ىل< نحاعتالو

 انامداتدركب نط لوغو ال دري ءاياوالاناطا_تالواسفاا ىف [نعطتالو كح الثو

 ةلالض نم مال_لاوةالصلا هءلع م نأ ىفاذهب ندروابعوسلباتلالغ

 محول ىو سيلبأ

 ص

 سدو و9 ىم سلب
 *-ةنلارانخم أو سفن ىأر (ىنما) مي نيعل سب

 لابو كم هبررمأ هنعاط ا مدعا سل,
 هل تلاقو ىلا ةريغمال] هيلع هتدان( 3 .«6)1

 هياع ءرصعلاظذح هللا لبتنمءادنلا|ذ_هر فلن !هتلارارسأ نما !متالتنأ هللا ماب

 مول درغلا(ىنغلا] يتلقي نيزاو عب زاارءركه دنكرك هوك راباريتسوب» ىم مالدلا
 عقلارشرمخلترالال ذهتيادع لتر ار وةهفطا لع رسرأول ىأ ل دم برضأ لهوا بوكعر
 ليديقتالىساورلا لابجلاكى ع ىتاا هتدارعفدباع لال تاي هتدارا تءاعتول ىأ هلقسأ نمررجلا



 (ةققفل]
 هتاذسف اهسأن هدابع لسع ل ىتم هنا نالالفااهلاع لمعتو اهعلغي ىرلالار هل ارسرمم
 راسا: ه ىلع سيو ىداهلا ةمسارهظم مهشعن ول ملا هقءارهظت مهشعب لصفة داشتملا

 الن لا اف رمل) عة تاس ار 0 ا الا
 ىو سكعلابو اهب ديزني دصلا لهدارأ ناوا ديدجا طبع سيلب هام ,«ظإ وعد[ ةلاء ةمظع

 قالت ديسلاف (ىدللا) هب ركدمشب دنع[ 1 هر 2
 نمةءونتلا نال ىرخ 50| البدأ هوس اذكه لس احل ارظنلا! ذه نم كابل! تيت ىسهلا

 الوم رشح حرشا دماور ابكتسسالاو بتلاب ليلا كا
 ىءلاهةرابكتت .الا نعز ارح الاي رط مهمه ايو زا الل

 رابكتسالا با اراك ائمة الوثب ادهل ىلع اذن أشيل (ىنعلا) جاتلار وامل راق 0
 ولات ةنجلا هلع لعن ديدحأ ن ..مكتم مالسلا هيلع هناىور انغلاو ,مول_لاب رهشنالاثال
 5 ركل[ ثبدعاش عزالج ىمهنخ:ب فريف دمغت تالا لولوه لوسرايتنأ لو

 انتيثوتالالشلا تارودك ته-ىلا نب ولف تال(ىنعلا) 620 فج ىالا ءودلا فرمسأو
 اهتكىتلاكولا لامعأ ناو ؟ او مال-الا قي رط ىلع

 ىوتثم فلا ف> هيو هولا باكترابءاظفلاء وسن مالوغءءامج ردفلاج واو ءةمكسملا

 انحاورأ صاخ (ىنملا) مان سناوخازااراا) ٠ اضل اةوسامناجزادارذكبوو
 انايغ» 0 ءاضقلا»و -نمأ
 سمات ين ل اد اعد الاجار عالاال 0 سيلوادبأ ئنثلفا 0 متو

 انياب العملات اذيأةيوينالاان اجسا(ىنعلا] 6 ىكهمابارامذاج ارا مسح
 3 ةربخآلاو مندا

 ةيونهلا اة ةدلام انتينامسح ىأ ذح اورأ ب أسال ةغماتو ةعلات يذلا ىلء انماسجأو
 (ىملا) هروح ناج ىمك وثدام ىو دروخ ىارامىاي توام تسد ىوتم ةنامورلا
 ةعفانلا لامذالاو ةحلالالاممالا :ء زع لري ل صحأم لك نانا اائلامع أدي

 ةقاوكنوادادحأ | نم مكت »كر امهتجرو مك اعمال الولو ىلاعت ثارت هحور صانع
 .ثااىفو_لياعت:ادأل والارطشلا ف نوح نا ىف ملع عميمسهتاوءأثي نم كنب
 دربه مظم ىاهرطخنيزناجدر لوو ىم م ةلامالاو عابشالاب
 ولاول تارملالا هذه سايندلاقحدرلا سلخ هارضرفولو ىلا ) 4ع
 كنمد ع ملاذاىسعي هلام سأرو فوحللا ل سأحو تملا ءوسإ .مددتو بهذأ ىنعملا ىف وكي كنامأ



 نقلا
 نكمالئلثم ةيانعل ار واظن لذا ىأ فرخلاو رايدالا نم صالمطنارسسئالانامأ

 نال ا دودو تسرك شيوخ: هدوم انا لسار وج ناجل 3ك
 2 وأما عئنالىأ ةروعا نى يهدالا ىلا يرحل ىلا لسرايا
 كنان (ىنعلا) هدر دشأب هيزو ىف نأ > و رك هدر دوخ ناج هار ىه ديو نوجا ىع

 9 م هرلانا ضر 'لروضأ اي را امطعتال

 ىلا ح ورلاىنعي تتاماتاضرفاةمدتناكاذا كرمغد حورلا ةيناطي_كا سواسولاو

 نآك دبر ىف ارى هنعطونرك كم اجبت دئافالثل ةيفوترهظم نكن

 ل ل دع ىلع تبرضولو بران(ىنعملا) تارك
 ةمورو» ىم قالو ىأىنمع لام لعفدسركتنا ىلء نك الا هارقثلا ننو ىغلاثنأ
 رمعلا(هامإ رة و ظض رو عدو ارت انج ادد
 ديزلاو فس ناو ف كلا ىنءع امشي (افخ)لإ لون ينعم (ينرك) سعشلا مالرسكب رهمو

 ميقتسمو ل دتعمورسلاك هده .سوتلاور مما تافتنأول ابدا م

 ىنعملا) ب ريمة فوك ١ اررحبو ككونرو هربتح فارغ ار ضر هو خ رورو ف كمي وعأ تن

 'تافولو ةراةملابام وجت زي“ شرعلاو املا نأرقتنأولوا
 لاذ ناكل( ىنعلا) «تساررما ان: لات كلمه كازو لا !تينبتا ل ىمطرشلا

 ال صرصخت لب[ وعل دوحولاءاطماو قاتلا ذعا لأ تالا ةسلاب مالا

 زامل لإ عييت دورا هو وانو اذ نك وتل.
 تود هثناوونءخوسدءاددبت بورا هرمودعم ادجومو» انة ل اررطلخا نع

 قئرلا رمال ديرما ويس اهلا لاذ( ىنعملا) يي نخود دا دز 71

 ةتارخخرهدزوساىثلا ىوتثم ةتشنملا مجئازجا عج ىلهردات مهدولج ب هم

 مرركلافب رفا ىأ نازطاب قرح نادرو (ىهملا) ارغأب
 ار ظنا ىلا عنهتلا لاقءيفدوالاروهظ راب

 ديرو ىأ »ىوشبآلا ترم دع ضرالا ص فيك هه ةحررألا لأ

 اوسوزان ؟قرتحاومدعلارانبىقنءا.لوغيتأب(ىعملا) يكوشدزاوا بوخو بوخركندراب
 ارووشم توصلا ندح نكوانسح نك ىرخأ:ىهوابرط نكو مدعلا نمجرخأ ىأ لأ
 (تخاودوخ شزابو د ريف قاح تحاس شراب دشروك أ رمشجإل ىوش

 دعب اههذأ قلما ةبسةاهرب

 باوحوا

 .«لأ» دعب تيم ة>الم او ن داب سحرا ةيو فلا يعل!
 عامر مهونسموجامؤل ىوتشم ديد, قلخ ا دييذلاوهود ةرذ لعام

 ريغان قلاخ أ عناص:ان-او نيعوتسمنوكنام (ىندملا) م ريتنعناقك

 «افعضلا



 ان

 همز ف ىدشو ىدذن هههامإل كم م
 |نيب وسنءاننلج نوكت نيعونص ءنوكتاملو (ىعملا) م
 ناذطكم نيملاي ا اكنوكسن اس دهتو انهونإلا )نا ىأ نيل ايشانعبج نحن كرو شم انبا طن |ناات_.فنأ صل مهللا كلبلا لهتنن بت ىلع نير دافالو نيفر:

 امصلخ بسلا هلا (ىنعلا) م امعزا ارامناج ىديرخ هك ع هر نمرهآز
 ترون ىأ اهساخ ىأ ي معلا نءانحاورأ تب

 ”ليزءك كاركر ع سك اهعون إل يمناطيشلا نم

 تش درز مهو ت ش5 ىبوع مهو دشتتل و ءاني لن ١ اركره» ىبهفلاةبع نبع مع .اياوالاو اينثالا/ذمج رف ولما مدع عمم هعفوأ هئاريخ .داراورانلا نيعو ناسنالا قرام نحريغو ن-
 اهنالةفرمجرا: بن :1-1 ف هلاىو -امنالرانل يلع هديا ةعاو فات !ناكن«لكأ 010

 ةدايع عدرءمكعومواتشدرز رار رائد اغئأ ايسوعرا ءاضيأ ناي معل اوةلذغلا ب
 ىوتثم ارذمعو اض شم انالومولن ديل اهانه 1تشدرزك نوكيف هناوهثىضت شم ىلع هساوح ةماج لمعت دي هتاذو هدوم دافاكؤ ملا بححا ذه ىلءذ سانللا هر هل

 قرةغلا لهأو فا ضمري د فتي ة بر دصمامو ةيذ راقلا ىلع ,رأة.ا اا ىلء بو هتمالعام نا ىلع لطلاب هللا نعول تةووأ هللا نهال ائشرلك الآ لئازةلاحعال معن لكو لطلاب هتلاالامئتلكالا. دبل ةظرعاشلا اهلاق 5 قدس لامالسا - قىراطلاول_هزثتا (ىنمالإت يول اموت لخأدا ٠ لملاب هتاالخام شلك 9
 لة ىناثلارطشلا لاا ذمار دوجولا عتتمالاال لاا

 لاق عارصأا!ذهدشنأ ىلا ديبلتاراونالا قرا
 تقبل هللا ىوسام نكلو لوزريالةثإا مهن نلت ذلك ل قران

 اص شك زاب ههجوالا كلاهئشلكىوقيفع ئاطالب ل اخو لم اب مهو
 بيدا ووصلات بتوزورو مج مي ىعهأر نعد تنل ف ىوشم انا يكجاودنع هنا ىفر هاف تايب «دزو هنا وركن ذيناملو 4:6بن و هجوما ركلع بنام عيجنا (ىنعلا) سوره ارفو خابعرك ناو « سنو حو ىلع ىو سوررطب9 ىو هنا ةطاو هت عا سهىفو 6 : ندرك |

 نيصصصلا



 (ىنالا) يمن عهمراد ىورب
 : ا

 توزر انج ثعبرد نعال رم تسدد[ شو سودج# ارح نانو
 :ايحلاىلءقومر اش.طا اولح نملا لم ىلء تأ قو

 توم (ىنعلا) حلاو رامدوب قرب فالرب « لال ارامدوب رع قلم ع
 كس ,وملات ولا ناللال> انام أل .:اوتومىوف ىلع تول مدع
 ٍشرهاط «ق دز نطاسو ليم شرهاط ىو دازوءاطع ىأ لاؤدازلا مدعدازانلوةقاب
 0 ةروصلااتوملا (ىنعلا) يقدح بناها
 دار محررد إل ىالث*ا 09 افلا فو عاطغنا ىأرثلا هرهاملا

 مالا محير هتقراقمهتدالو محرلا ف نك الا نينملا (ىنعلا) «تنتفكشي ويزاروا
 مج رخافا ورل نينجا ذكديدج حاتذن ينال ف ف ىرخأ ةبنم لا ةيترم نم هسالخو

 مالا م_حريفءاذخناكو املا ت اس ىلاج !ج رعب ون دبل انءةفالعلا عطب هدوجو قب

 ىرارطشالا تومادعن مث ءاطملاعاونأ يزبارتخ الا تولا دعب متمنلا از اين قمتمدلا

 اهم خو تساوهر وشه لحاوسا سارعت قؤشم ىءانديسلاقوتابلاب
 اوةلئال هن ناكة بو شم لحالا سايل نأك امل (ىنعلا) تساي ميكدأباوا

 داهملا هتماطىأ (هللايبسف اومننأو) لآن لون ىف لالملا ف لاقى الوأ ىلوكيديأب

 نءدلامالاب كلالهلا (ةكل_ تا 1) ع نأ ىأ (مكيداناوقاتالو) هرمغو

 بح هللانا) اهريغو ةقفنلا (ار 1 مكس وش
 ةيحمتوملا بنام مهل اكشن الؤاثعال ىسْلا اذهو

 | ىهدوخ ارت هدو. نيريش ةنادزا ىسنهكستازإل ىومةرغنورارف ةينرعلاكجاوءالا ذك
 يلا تانْرلا نم نوكنالوةذيذالا ةولحلا حلا نع نوكيىسهلانال (ىنعلا) دوش تح اح

 | سدهوركمو ىلا فم داك لك ةنادإو ىوش» ىلا ىلا ةباح ل نوكم يتم
 ةجاس الاهتاذنم جا ةيهوركمو اجرام ماهرشنو لذبح (ىنحلا] يتسواىجدوخ
 لنه« تس دش ن ريشا يم ندم ةنادولل ىم لساح ليستر وفرخ (ى هن ناورخ :1٠ ىبجل اهل
 ءادهشلا حف ةلزانل ةبآلاو ةواح لت راصتولل!ةيح(ىنعللا) يتسدمان مءايحا مه

 ادضصءايحأ لب ناومأ هلال يدس ف اول اذلانيمالو) ىلاعت ةوةردوتارم لآ ةروسف
 اغير ءينأ ئاملو ىلاثم ل الو ىفجالتنأ مضغ نمت مه[ اج يح رف نوةزر محب د
 هام الف انا ىفوابتا و ىوشم ههجو هللا ءرك ىف عانديسنأ نهر وصنمنب نيسح مالكي
 ابح يفتك ف نال مكدولةلام ىنولتقا ىف ابحا(ينعملا] مب امد ىف ايحىل ىف نا



 ةيدحالاملا نطولايدارأو (ىنمما) «ىميتتىطوم قراذأ مام ىذا ايح قوم ف تاإ)
 ىو ةرثكلا نب اللاو موهوالادو-ولا «انف اوهوىرايخالا تولايالادححأ هيلا لصإ الو
 نكت رولاب ينوعجارميلاا نأ لع نك: لولايندلا ف تفرق (ىنعملا] :نوعجارمدلا[1لديرل بيوك! !!ذ ف نكس لول ىةرف لا
 هللا) نيرباسلا نال نع هللا لاقا ذهلو حاورالاملاع ةةرف نامتمال نركسلا بيس ىأانوكس
 > ار ىو .اونوتنأ ل اونو ىر همن لمعلا ثلاسأ ىلع بحوا اواو (نوب .ارميلااناوأ

 الا ههحودف اعركىل ماد نامزىاذ, رم همت ع رحت ازعو لعل
 .٠ نيكي مدو زول ىاك دمة رابط ىو ثمءاشغلا نه نءصلخ أ ىتدوتلتقا

 روغلا يلع ىنانت !ىلءانالل :قأ دمد بلطلا اذه نمهدردعت (ىنعملا] ب ش مدنا ملم
 ىو ىلم انديسل هدف دميرانلا ىف باذدعلاوهو ميسقلا ضماملا سنتلا الاذْسْتو ىرأ اليت
 انأ ملص نبا لاو (ىنعلا) < ليس رن م مسج دنوسنان هرب بموخ مكيمسلالح نمط

 ىملعفلا!ذهرو دس ب ءازملاو ةمايغل كل يهسح ننهي كر

 ةاوتنوتزاو ءومانب ف ىونم كك الهدصُ رجخ دك ىف للا ةغي مو
 لنمةرعش فرم باهذا ىلءردغتالاهناج قلاب 2باكىطنانح وبر إ: نوج هديب

 ىلع ةذوةو ءىفداهشنا ىلءاطخ اذك ثا لع ط»

 مذ ولع محورثجاوخ هموت عيفشوت
 / در دينث نأ نم سس لف ىءىدوجو ثلوامت تل ىحورأ
 ىد_:ءةرابةءاالو4ةميقالىأ كس الورطت لوح خا شا هديا انه عين

 راية ما الوب ون جورلانوكا.:اناخم ناك ولر ندب ةرابتعاالءئالوتذا! ات ةىدب مخبأ
 .تادسك رر مربدشن م لم م نمناحر دشربش سوره لو ىوتلم مسجلا تالاملا
 _ نواس قومةيق بيس هنالفاكرفيلاورخاناراس(يغلا)
 ناو ىونثم !روب>وار ورسوأةوذواةو توا ارا ىنعي راهزا لحم أنا دسك زو
 هديل ىذلاذلاذ( ىنعلا) يي لكى تنالخو ىريم صرح هدنك ناس نيدبادنتوا
 :الماوةرامالا لع صرح ىتمهكل يي وهينغي ىأ لامعا صم دثكف :داسعلاو
 رورأحأ نم ىرجامو
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 م ملح 

 9 ٠١1 سعالا ىرملا الفنار مكحلاوءامجلا ىف هي تلا لاذ نمر هاظلا ق(ىنحملا)

 يوم ىوملاعماوليعالثلءاشتااوةلادعلا قي رمل ب و ةموكم او كم ا قب رطهدعب

 امدرةرامالل لص يي (ىغلا) م رمارتنالخ كدمات .ركدنابدهدارىرماانإولا

 ”وةفاطل ىأ ارث ةقالملا لخخ ىلسي ىتحو ىرخأ
 سو هيلع هللاىف ريم. «تديبلا متفاط :لاقاذملو عالقلارمضمتو دال: لا مف باذكرلسو هياعا
 اهلاطإ و ةكيحا 0 ا ا

 ةكل سو هيلع هللا لس لوسرلا خخ نأ ناس ىفاذه دوب رصا كلب بالك
 هيأ وهو ىسملا سمأب اكلي بالك اهبالطو ةةيجاينافا للاقةنالا ينال

 قدكم مك ريم 6 5

 مفنو ربأجا بئارن ءو توكسا لابن اسك جأرعملا ةللميلُم تشرع ال ميلقو هئيع طن رعسبسلا

 ,ظنلال ال“ انارالاوءايسنالا حاورأو روت !تاوهسلا تا عمةهج ىفاهرظن رعت

 (ينعملا) هنآ تةهرهىأ د اقروا راظت ف ناجع .راشأهيلاوءيا

987 
 خو ىءاهنارطأ تل اعلا تاومسلا نمدحاو لكحورلاو روم اهترالظن لحال

 ؛وناثل ىنلا) مب ركتسودربع ىاورارودوخم وارع زاهتسازأ
 يب رعلا فاكلا مشن( وك ] هب وركصربخل كيمو ه ديغت سو هيل ءهتنا ىلس وهف هج الءاهسلا لهأ
 وردكم ىحلالجازاهتثكر تانغ ا 9 ىمهوبعرشل هم نكي ىأنآءاذعءماهذتسا
 ىلا عتوملا لالج ا ن.أول 6مل هيلع هللا سناك اذك (ىنعملا) قل اديان ةرمه

 ل 1نايبلو هتاترمف هوحازيالو اب رط دل لو ءيلعههاىإس هيفاشي أ, قخلا ل انآ
 ثيدحلا ظذلو (ىدلا) م وامعطاضيأ حورلاوكملاو هلم ىنانيف عسيالاط ىع لازما
 اهءبأ الاناو سخن اونيعتلا ثيح نمل سم ىبنالو برت ثقمم يف ىعس الت .ةو هلل عميل
 صرصختو هللا ءانفلاماقمف مهنوكث يح نم اهوعسي نا مزلف السم ايدن فوك ةوج نم
 هل نوثراولاو هلا :.الو ةوج اهتاذ,ت قولا اذه

 هللال ءوبلا ب حرساك هدولع نم مهذخأب نيل سرااو*ايبن الا نم
 + نمهل مهتثاروب نول املا «انعلا ءاياو الا نءووس مقلم



) 0 

 ةيالولا نم قحلا او ده اشو صخشن الو نيهثالد هيو سلا ةبترملاك|تباوزانوتنولا لاني
 نالوموانديسلاقاذوإو عملا ةبترج !عاوربعو ةيدمحلاةلاسرلا ناي ةاكسشم نموت ددحالا
 حو رلاوثللا|بيفانكر اشيالو لس معى هلا ءاقيلاو دا ىف'انفلانثث ارو ةوح نماثيف عسبال
 ىف هاتف ثيح نم هنوع-:لبةيرقلا ةهج نمالوةلاسر .رلاالو ةوبناا ةهح نمالاذهنأ اول معان
 . ذاو لا هئاشومثلا

 ناوك الانا .ىراكس نر دحالادح اولا بورهلا باطن نو ايندلا ةغيج توبلي منال
 ينال ناولأ, نلملاعوت ملا ىراك- انو ةغبس هلا نمنسح أن دو ىوغ ىلع اهفداصوا
 مارح ةرخآلاو ةرخ آلا لغأ ىلء مارح ا يندلا مال لاو ةالصلا لضفأ رام لاق'نسهلو ةرخآلاو
 ٠ لوممر'لالفإ ى اجزم دوج »ف ىوثملأنا ذهاوهنلا لهأ لع مارح | «هوأبن لا ل هأى ع
 اء ف لوةعلار كالفالانزاخض تنأال (ىنعلا)  لوسر مجرب دما ى مخ دوحأ
 قارعو ماشوهكمد شاب هح سر ريكو زعم .اةلردقاللسو هيلع هللاىلسلوسرلا
 رهظب اهلحاللوسرلا لاذ يتلا ار علا وركب كر منيل أن ك.ئاف(ىمملا) ينايتشاودرتوا
 جين كارل ايلاو عيل اريعضلا بح ابيزلمب ل بوما نآس لا ىلعنأنا لاذ (ىنملا) مدت دوع صرحو ]جزا ساينوكه دال درتعنىوتب ال6 نآ » ىع قايتشالاو بوما
 أ عابتالاريثكتجالدالبل فا ىلا لو يو هسرحو هل بلم سيقي و نظي سوضتلاّلاذ نال
 كلاسلا ناهلعاو ةيرشنلا بئاوش نءنيسدقملا قد فزو# 05 .:!!لي مهو

 :بغرل امم ارض -ةوققالخلا يلط نكي قا لوس رثأ ىلع
 ّ .ذأام ىنرب_ أ بلاط ىبأ نبىلسعل تاةلاتثرامحلا ىاهتلاد بع
 هللا تأ سامىفعايىاق هتالس نم غرف لف ىلسي وهو دن مناننأ ندمعن لاق سو هيلع هللاىلس
 الثم هلم هلا ثرفغتساالارعشا |نمهللا ترغغتساامو متل تاأ الا رن نمل جوزع
 ةجاجزلا لمحت ل( ىعملا) يبآن* رون ةنىزاس نود درزةرك با لاكم

 نم دريس هلا رؤسأ لال اور غسأ هعبج سعشل ارو رس ملا اهسرظتواب
 الخال (اهلدب و ةمعالا قالخالا ىنعي"ارفصلاوهاقرزلا ةجامرلا ةيرج !عيفاروقلا بحاسايف(ىنءلا) حاردرمواردزىس انشانءاردرزودوبك -ثيشنآ نكس ف ىو ةرغصلا
 | «هةءارقارسدركىراندرك 2و مازال راكنالا يع نالئاعل انمصاخاو | لرلا نمر اغلا قرغتىأ لجرلاو ىنعي اردرصو رابغااودو فاكسلا عمباردرأ 0





 نا ناكسومانرعتادووىاؤي ىرمةدئاذلا كاتنمنحأ نةداسا |
 لحال ىأ سانأضرعو سومان لجالدوهبااولاتو هباصعأو ىنلا ىدحت( ىنعلا) ناين ىت

 م
 ذ هىطرمل (ىنملا) م تدار ارارإ» نبا دع نوج وتلا سره

 لبق !توملا ف.اكةراهملا اوهو معلا ذه عفررإسوهبا تالا دممتا امل ىدوهي |
 ارنا دساررك !تنك ف ئر دوولابذكو لولا ددروماذ عر مهمدجاوثولا

 ىتقول سو ءيلعهلاىكسلوسرا لاق (ىنعلا) مي ناهحردىدنا غدوخ ى دولي « ناز
 أ ىلعدو رحأول ا /1هحو ىلءىدو مى توملادوهلا
 ىاارابو اورو كم هك «جارعو ددربلامنادو سبط ىوتمىدو عتاذاينالا لنيل
 للاهل !جارس ا نلئأن جارحلاو لالا توملا ىنمتنعاوعننم ااا دو جا |ىل معاذ (ىنملا]هي عارسس
 تسود تمد حوج هدنما تسدو ديد نارا, تسدنار نعسنياوط ىم انصشغتنالو انتا

 هاو لات اطيل اور غكلاو ةيصعملا 0 تسلا(
 4 مراخابكو نبفهح نزو مدا ةردر دو وبنو ىم هلع ش رفكللا ةملطف ثيأرامل
 ةنجىأ مراغلب اج ىلا لرعخالىذلا را تقال فقونال,تام اطل !ىفام دة عض (ىنهملا)
 ةمءةحلاو اذيبىلا :هيظاارو مجدا ةيادهلاةلءشمتدها شال أمرا

 نمش ن مىوررد ىتاخاردخ وج دوخؤووئانكة خل عرك له تازاارس تدك
 دىفاذه يدشن اون نشك عنامدنامغ ل6 صالخاو ذيدشح
 مقاولا لاخلا ن .ىه+و ف تعم ان! هراجو مير غل برحلا لف
 دحورالنأ مز تفوااذلاذلنكلءأوار كلت عمو فافن1!ضرغلا طات-او الخال ل ع
 ناطيشالو هبتكف كل .هلعبالدبعل اني و هللانيب رمصالخالا ديشملا لاق ىلاعت هللاءاشر
 درب اكتم هك نآو' وأ اننعث ها تنك و ىو هيف ىرهالمدغيف

 ايأدنا براحمللا باشا هذه هللا ىشر ىلع: ذهنه هتاىشر ىلع ننمؤلاممأ لا (ىنلا)

 (يناا) لا سمه ةديجشا ": ٠ ”نماىوررد يخاداودخ نوجإل كوم
 ىحر+ من كو .ىوثمبضغلا لس نأب قداع ثيرخو ىف تكرش ىىوجو ف تقسم
 قال جال ةصنراسءازغل اذهو (ىنعما) جاوردوءن وحرر تكرمش ءأره ىو دش
 ادحأ هيرةدابعب لرمي الو ىلا تدتلا لاةقيانالق ل اعنسيف ةكرمشلاو ىوهلا لحال هغعنو

 | فكنتوقنمتنأ (ىنلاا] تست: درك قحنآو ى-هلومفك ةديرذنإ) ىوتشم



 يضر مه هاب معار وح شغال كع كنلغ أ لىأ كيمفأما
 هرسك !قحلا مب اضيأ قالا شمت (ىنلا) »

 دينك نارك قي ىم رومالا عج ىفهللادحو عارو بيدحلا ردع برعغأ تن
 .نماذلهمهسرفاكلا (ىنلا) يذيب ىرانزمك انرالدرد « ديديدت كروت

 0 اوخلارانز عطنو نمآ,
 ان:ىأرخ 7 اعين ةن:1رء ان ارز ترذبانأ ز رابملالاقو (ىعأا) 6 مت

 داي مترستنأ(علا] 6 م دووزاررعهنايزز,» دودوح دج ىوزارو ل ىع ىوهلا
 ىم سانااكلنع أيتازيم لك ناس ةمافتسالاو لدعلابتثأ ليها قالحن أ قلما

 ىشور تعارج مكه وج مسح عارجنأمالغ نمو ىو ىهذم معن لماروماترمتنا (هدلإ) ةةودتت دلت
 3 اريل لج ارسسىذفانيعلل بلاط جارسلا ذلاذدبعانأ(ىنعملا) ورث

 .اطب ىذفاربثلا جارسلا ةلاذدب .عانأ ىنعي *أنب
 هنذايشا لاايعادو ايذنرارشوادهاش كاناسرأاناىتلااهأ اب ىلاعتمتالاقءرؤننم
 (قنلا] عررمانر»دراررهوت نجوي ئاييدنا جرممالغنمإلا ىم اييئماجارسو
 0 ءوبانكرالمي ىذااروتلارمع لاذ ج وسي ءانأ
 كما افق ةطساووا هب ةطساووأ ةطماوالولطامدو:» .ىأروتلارجب هلا نالت فياخ

 تالا ن مارد: ىلعأ
 .نءابسي رق (ىناعلا) ب وردتدرك نيدىوح
 - عشرا » ىع اولسأو مولئا,ناوكسحرتىأ نيدللا

 نمو الحا دكمنعمهاىضرلع لاذ (ينعلا) 4ارداخت
 ينو كراش لفاذهلويت ةونلاةمحمملا "ااا ىفاثلاو ةلمهلا *احلابلوالا هماص فيس نق

 تيس موطأ ملا فرس نلا) 6 رز اارقطركش دز هت سلال
 ىونثم ركع ةئامريثأت نمرثك أ ىلارشأنىأرأ لأم نم اطخأ لهدا

 تلك افيحإ (ىنعلا) يدشم درسنا نارا تر وجه دش درو ود همعلاغيرد ىاإل
 تيتةنطبلا ىوف ىلع اهق اطل تبهذوت :ركفلا ةكرح ت دج لوك ألا ذل اذ نمو نيتمعلواة معلا

 ةمكسملا .اراصتماغو ةركسشلاراجنأ تراغ,ة .كسلات رخةدعلا :!تالماذاو ةنطذلا
 .(| [ديسرطاخشإ انوع :جا نم فارغا ها هذ يدل "ماسح ىوننا امالي ط نأ ا عممدالا

 تاررقباجارك ال تامغلا كنق ةمادئلو ةرمسلىتمةلو مغلا ة.خللكاو انالوعو





 مم

 ىبمانلاميأ ل قاشلا بحستو نائل

 .تنأ (ىنلا) «نترادوحرىاىدوءدروغ 6
 اشي ىوزهلانمالكريخ تاك [فيطللا ١ كلدوجوبن يدل! ماسسحاب ةلامحلا مه
 يدمتصم# نازادعب .٠ ارلشغ نبأ ىرو* ىوذامهربإلا رطل ةحارلاوةعدقلا

 اهدءهلاوتأو هطافنأئأاب اير طاكوش

 كج بارلاوهو ىرتلاىندلا طلتخ ,ناسلا يلاسالالعاملبقا اذهدعب و اماكوثبطأ
 : توك رالتخو رم لانتشك
 كودلاك ارش :روس قب وىلغسلا بازتلابانولم
 ىوتلم هنالوقحا لجاي تاملكل اولارق !اوه ىذا سنايا شوش الاف

 وأي نك دنبهحرسد شربت بأ مناسبا ى دول
 رين ماتين ءاموىهلادادمالب ىأ مفنلا يلق
 او فاكتشتا عممالكتلا نزوحح الو ىسهلا

 ضيفي 0 ءء ركل !مالكتأ ا برىتح (ينعاا)

 هيطعب وهيغصي اشأ هر ذكلاعت هنانديإ ير اهلا بقا ما لما
 ارسل ملت لما فرةوما ذو ءايإا*ام

 نوربص باش اروزرا
 ال ةرمصآل نموةللاب ل سضالودوسغللا

 لع أ ىلامت هلو كلروما عني قريساو ريصلاباوصاوتو نحلاب .
 لبجاربصا!انقزرا مهالا بآملاو عمجرملا«ءلاوباو لاب 0

 : لاق ريدفئث لكى علنا نيعماي انئامزلئالف ىلع /
 , تلاثلارسشملا تلاثل والا دلما لك (فاؤنلا 4

 ةئلانم تااثارهشلانم ١ ع4
 االاونيتئاملا دعب نيرشعلاو 0

 بر هلل دلو 5
 ماعلا 33

 فيرشلا واللا رش نملزالا "زا عبط 6. هلئنماوهنركو 2009
 ناسحالاوزشفلاوذ « نابئلاركملاةناهسنمقبامماهتاب انباع ّنِمنأ ىلاعث لأ “و



 كيلا
 ىدن ا نابت كا
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 ناتشكاب و يشكو دلكج فانلام ا 6 ل كد
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